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 המד קה

 ץתמא םעד ןיא תותרכז עניימ ןעכיירשרעפ ןעּבױהעגנָא ּבָאה ךיא
 ,אנליו ןיא רהָאי 1914 ןופ ףוט ןיא ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ "םרוטש,

  ךוא טּבעלעגרעביא סלָאמַאד ןעבָאה רימ עכלעו ,ןעטייצ ערעוש יד
 ןענעלעג סלָאמַאד ןיוש ןיא עכלעו ,טײּברַא עכילטפַאשלעזעג ערעווש יד
 ךיא ןעּביירש םוצ טײצ גינייװ רָאג ןעזָאלעגרעּביא רימ ןעּבָאה ,רימ ףיוא
 ןיא הסיפת רעד ןיא ,דנַאלשטיײד ןיא תונורכזה רפס ןיימ טצעזעגרָאֿפ ּבָאה
 ,טרעורַאפ גנערטש ןעוועג זיא "ןעביירש , סָאד ואוו ,1917*1918 רהָאי

 ,םירױטקָאד ענעגנַאפעג עשיליוּפ ןוא עשיסור ,םירבח-הסיפת עניימ עלַא
 ןיא דֹוס ַא טמױרעגנײה דחא-הפ רימ ןעּבָאה ,ןעטַאדלָאס ןוא ןערעיצימָא
 ןוא טקישרַאפ רעגרע ךָאנ טינ טליװ רחיא בוא ,טינ טּביירש רָאנ, :רעיוא
 | יןערעװ טלצדנַאהעּב

 טיג הסיפת'המחלמ רעשטייד רעד ןופ םניהיג םעד רעּבָא ּבָאה ךיא
 גידנעקוק טינ ,ךיא ּבָאה רעבירעד ןוא ףעביירש ןָא ןעגָארטרעּבירַא טנָאקעג
 .ןצביירש וצ דלַאּב ןעבױהעגנָא טרָאּפ ,ץלַא ףיוא

 "מֲא סיױרגג טימ ןעמונעב רימ וצ ךיז ןעּבָאװ עכלעוו ,ןעשטייד יד
 א רעגניפ יד ךרוד ןעביײרש ןיימ ףױא טקוקעג תועמשמ ןעּבָאה ,"גנוט
 טרעטשעג טינ רימ

 .,גיטכיזרָאפ ןעביירש טזומעג ,ךיז טיײטשרַאפ ,רעּבָא ּבָאה ךיא
 ןָא ןאד ןופ טשרע .שיסור ןעבירשעג ךיא ּבָאה 1918 ּבױהנָא םוצ ויִּב

 עניימ ןופ לײט ןענידרעטייװ םעד .שידיא ןעּביירש ןעּפױהעגנָא ךיא ּבָאה
 ןיא טגידנערקפ יז ּבָאד ךיא ןאו ,אנליו ןיא ןעבירשעג ךיא בָאֹה תונורכז
 ,1922 רהָא

 ןעגנַאגעג ןערָאלרעפ רעדייל "םרוטש, םעד ןיא ןיא תֹונֹוכז לייט ַא



 ךןנָאקעג לייט םעניילק רָאג ַא רָאנ ךיא בָאה תֹונֹורכְז עגיזָאד יד ןופ
 : ...ןֹורּכז ןיימ ןיא ןעלעטשפיוא

 פעילוצ .קירוצ רהָאי יירד יװ ,רהעמ ךוּב םעד טגידנערעפ ּבָאה ךיא
 טציא זיּב ךוּב םעד ךיא ּֿבָאה םימעט עקיגנעהּפָא רימ ןופ טינ ,ענעדעישרַאּפ
 ,דניירפ ןעטרהעעג ןיימ ןעקנַאדרעפ ןצ ּבָאה ךיא .ןעקורדּבָא טנעקעג טינ
 ,גנוגיטעּפשרעפ עסיורג ַא טימ םגה בָאה ךיא סָאװ סָאד ,טילַאש השמ 'ה|
 | ,קורד םעד ןעגידנערעפ וצ טייקכילגעמ יד ןעמוקעּב רעטציא

 ןהעזעג ןיילַא ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד רקיע רעד ןעּבירשרַאפ ּבָאה ךיא
 "יא רימ ןעּבָאה ןעשנעמ עגידריווּביולג סָאװ סָאד -- רעדָא טכַאמעגטימ ןוא
 -עג ייּברעד ּבָאה ךיא ,ןעגיטעטשַאּב טנָאקעג סָאד ּבָאה ךיא ןוא ןעּבעגעגרעּב
 ןוא םיכוּפיה עשיטילַאּפ-ײטרַאּפ ןיא ןה ןוא עלַאנָאיצַאנ ןיא ןה טּבערטש
 / -עגנייא ריִמ ךיז טָאה סָאד לעיפיוו ףיוא ,וויטקעיּבָא ןעּכיילּב וצ ןעגנוּבייר
 ,רעזעל רעד ןעמיטשעּב זומ ,ןעּבעג

 ןיּב ,ןעכיירטשרעטנוא סרעדנוזעּב ץנַאג ךיא ןומ סָאד ןוא ,םינּפ לֹּכ לע |
 ןיא ,עכלעזַא סלַא ,טעטילַאנָאיצַאנ ענעי רעדָא יד ןעגידלושעּב ןופ טייוו ךיא
 ךיא ּבָאה ןעגנוגידלושעּב עניימ עלַא ןיא :םיעותעּת םישעמ ענעי רעדָא יד
 רקיע רעד ,סעפורג עגידנערהיפ עסיװעג גױא ןיא טַאהעג גידנעטש
 ךס ַא ,חרזמ ןיא סרעדנוזעּב ,רעדייל ךָאנ ןעבָאה עכלעוו ,עלַאדָאעּפ-לַאקירעלק
 ,ךעלנייועג טניימ ןעמ רעדייא ,חֹוּכ ןערעסעיי ַא
 יא סע ןעכלעוו וצ האנש רעדָא קלָאפ ןעצנַאג ַא ןופ ןעגנוגידלושַאּב |
 ךעוו יו רהעמ רשפא רעטציא ןוא דמערּפ ןעוועג גידנעטש רימ זיא קלָאש

 | ,רעחירפ זיא סע

1926 
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 יב 1

 לוּבל פ רע ד

 טָאה ןעּבעל סָאד עכלעװ ,עשימַאנָאקע רקיע רעד ,תוריתס עסיורג יד
 ,רעקלעֿפ עשיאעפָארייא יד ןעשיװצ ןעֿפורעגסירַא רהָאי 50 עטצעל יד רַאֿפ
 ַא ןּוא ןעטײרדרעֿפ ַא ןיִא טרעטנַאלפרעֿפ רחעמ ץלַא רעטַײװ סָאװ ,ךיז ןעּבָאה
 ירעדנַאנוֿפ טוָאלעג טשינ ןֿפוא םושב ךיז טָאװ רעכלעװ ,ליונק ןעטלעקיװרעֿפ
 .ןערעװ טקַאהּוצ דרעװש ןעֿפרַאש ןוֿפ חֹוּכ ןטימ טזומעג טָאה ןוא ןעלקיוו

 יעג ליֿפ םעדכַאנ ךיז ןעּבָאה ןעטסילַאגרושז ןּוא עטרחעלעג ,רעקיטילַאּפ
 יד ןעֿפורעגסױרַא טָאװ רעװ :הלאש רעד ןעגעװ ןעװעג לּפלֿפמ ןּוא טיֿפרח
 טקנוּפדנַאטש ןעגיטייזנייא ןייז ןוֿפ גידנעיגסיֹורַא ,רערעדעי 1 המחלמ.טלעוו
 רעדָא הנידמ עגעי סָאד ,יד סָאד הריבע רעגיד'ַארומ רעד ןיא טגידלושעב טָאה
 .| טשיב רעגייק -- ןּוא עלַא ןעוװעג ןענייז רעּבָא גידלוש ,הכולמ

 .רע8ֿ ?יֿפ ּוצ ןּוא ןעטלַאהרעֿפ גנַאל וצ ךיז טָאה ןעבעל עטלַא סָאד
 הוּכ רעגיטלַאװעג ַא ;עלעּפערטיטגנַאגרעּביא ןייז ףיֹוא ןעסיגרעֿפ ןּוא טקַאה
 םעד ןענעֿפע וצ ידּכ ,ּפָארַא ויּב ןעביוא ןוֿפ ןעלסײרטֿפוא טזּומעג םהיא טָאה
 דלודעגמוא רעטסערג רעד טימ טָאה סעכלעװ ,ןעּבעל םעיינ םעד רַאֿפ געוו
 | ,,,םעד ףיוא טראװעג

 הלשממ יד ןעמונעגרעפיא הוּכ רעשיזיֿפ רעּבָארג רעד טָאה לייוװרעד-
 שדקמה תיּב סָאד טכַאמעג בורח קרַאטש דלַאּב טָאה ןוא טלעװ רעד רעּביא
 ןעּבָאה ןעטײצ ןוא רעקלעֿפ עלַא ןוֿפ ןעשנעמ סָאװ ,טכער ןּוא לָארָאמ ןוֿפ
 .ןעיובוצסיוא טייצ רעד טימ םהיא גידנעֿפָאה ,טיֹוּבעג ןוא טיֹוּבעג ןָא םינומדקמ
 .טלעװ יד טצײלֿפרעֿפ ןעּפָאה ןערהערט ןוא טולפ עכילשנעמ ןוֿפ ןטכייט
 הדמתה ןּוא טעּברַא עכילשנעמ יד עכלעװ ,רעֿפרעד ןּוא טדעטש עגידנעהילג
 סע .ןערָאװעג ברחומו בורח ןענעז ,טױבעגֿפיוא סייווש ליֿפ יֹוזַא טימ טָאה
 דַארג ןעטירעג ַא ןיא ןוא ,טלעסיירטוצ קרַאטש ךיֹוא ייברעד רעּבָא ןעגייז
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 טָאה םזיאָאגע רעכילשנעמ רעד עכלעװ ,תוציחמ יד ןערָאװעג טרעטשוצ ךיֹוַא

 טימ טנעקעג ןעשגעמ ןעּבָאה ָאד ,רעקלָעֿפ ןּוא ןעסַאלק ןעשיווצ טיֹוּבעגסיֹוַא

 | ..,דיתַע ןערעסעב םעד ןיִא קּוק ַא ןּוט ףרָאװ ַא גיֹוא ןייא

 רעד ןוֿפ רעײֿפ טָאד ענלעװ ,רעקלעֿפ יד ןוֿפ ןּברוח רעד סיֹורג יװ

 יעלק ןעװעג ךָאד רע זיא-,ןעװעג טשינ זיא ,טּפַאכעגמּורַא טָאה המחלמ-טלעוו

 טכירעגמוא יֹזַא זיא סָאװ ,קלָאֿפ ןעשידיא םעד ןוֿפ ןברוח רעד יװ ,רענ

 -,ןעטילעג ןעּבָאה ןעדיא ,קילגמּוא ןעכילקערש םעד ןיא ןערָאװעג ןעגיוצעגנײרַא

 ךיֹוא םעד ץּוח יא ,טּבעלעג ןעּבָאה יײז וואו ,רעדנעל יד ןוֿפ רעגריּב סלַא יא

 ןעמֶעלַא טימ ךיילג יז ןעּבָאה דנַאל רעיז ןּוֿפ רעגריּב סלַא !ןעדיא סלַא

 טייצ.המחלמ ַא ןיא דנַאל ַא סָאװ ,תונּברק עטסרעװש יד ןעגנערב טזומעג

 ןייטשּוצסיוא טַאהעג ךָאנ יז ןעּבָאה ןעדיא סלַא .רעגריּב ערהיא ןּוֿפ טרעדַאֿפ

 יטימ עשידוא-טשיג ערעייז עכלעוו .טימ ,םישק םיונע עלַא ןּוא םילוּבלּב עלַא

 | .טגיניײּפעג ןּוא טגלָאֿפרעֿפ יז ןֶעּבָאה רעגריּב

 תורצ ערעייז עלַא ןיא ןעגידלושעּב ּוצ היטנ עסיוװעג ַא ןעּבָאה ןעשנעמ

 קלָאפ ַא ןוֿפ רּוטלּוק יד רענירדינ סָאװ .ּביל טשינ ןעּבָאה יז ןעמעוו ,יד

 ינוזעּב ןעדיא יד ןענעז רעּבירעד ,גנוגיינ עגיזָאד יד זיִא רעקרַאטש ץלַא ,זיא

 לזאזעל ריעש ַא רַאֿפ גידנעטש טניד רעכלעװ ,טנעמעלע רעד ,חרזמ ןיא סרעד

 ךיז טקעװרעד הרצ ַא רָאנ טריסַאּפ סע יװ .ןעגנוגידלושעב ײלרעלַא ןוֿפ

 טסקַאװ דשח רעד ,ןעדיא ףיוא דשח ַא ,ןומה םעד ייּב רָאנ טשינ ןּוא ,דלַאב

 רעדנַאנרעֿפ ךיז טײג סָאװ ,לוּבלּבַא ןיא טייצ רעצרּוק ץנַאג ַא ןיא סיוא

 לּכמ ןעטנערּוקנָאק עשידיא ,דנַאל ןעצנַאג םעד רעיא ליױמ וצ ליומ ןוֿפ

  ןעיוב עכלעװ ,ןעטנעמעלע עשירעכערברעפ ײלרעלַא טימ םענייאניא םינימח

 רעטײװ ןיוש ןעגרָאז ,קילגמוא ןעשידיא םעד ףיוא קילג ץנַאג רעייז ףיוא

 *רעטנּוא לָאז ןעדיא ּוצ האנש ןוֿפ רעײֿפ עגידנרעקַאלֿפױא סָאד וַא ,רַאֿפרעד

 דרע יד לָאז רע זַא ןּוא ןערעװ טרעטײרּברעֿפ ןּוא טקרַאטשרעֿפ ,ןעטלַאהעג

 | ..רעסייה ןּוא רעסייה ץלַא ןעכַאמ סיֿפ עשידיא יד רעטנוא

 ַא רָאנ ,ךאז לַאֿפּוצ ןייק טשינ ןעדיא עגונב לוּבלב רעד זיא רעבירעד

 יד ּוצ ךיז גידנַעטַאּפּוצ ,םרָאֿפ ןייז רָאנ טייּב רעכלעוו ,טגעמעלע רעגידנעטש

 | .ןעּבעל ןעגימּורַא םעד ןּוֿפ ןעטייקרעדנוזעּב

 ךיא "ערקַאס ןָאינוא, יד ןּוא דנַאלשטײד ןיא ?ןעדירֿפ.גרוּב, רעד ביֹוא

 סָאד ךיז ןרעקַאלֿפרעדנַאנוֿפ קרַאטש ּוצ טזָאלֲעג טשינ טָאה ךיײרקנַארֿפ

 טּבערטשעג ןעּבָאה םילּוּבלּב עשיטימעסיטנַא יד סָאװ ןעדיא ּוצ האנש ןּוֿפ רעײֿפ

 ןופ חטש ןעגיויר םעד ףיֹוא רֶעֹּבָא ןיא -- ,ייז םּורַא םוטעמוא ןעדניצוצנָא

 ?עטיטנַא םעד רַאֿפ ןערעיוט ןּוא ריט ןֶעֹֿפָא ןעװעג דנַאלסּור םענעזעוועג םעד

 ךייז ,םרָא 9 ןייז ןעטײּברעּביִא טֿפרַאדעּב רָאנ טָאה סָאװ לּוּבלּב ןעשיטימ
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 ...שזַאגָאיּמש השעמ, א ןערָאװעג יא "סיליפ תשעמ) ןוֿפ -- ןוא ףוארּפ
 יעגנילצול ?8פ רעד טָאה םויטָאירטַאּפ ןיֿפ ?היפשג ןעּביוהרעד ַא ױַאֿפ סָאװ

 עשיסוה יד  יפ ןעֿפה ;גסױרַא המהלמיטלעװ רעד ןוֿפ  ךורבסיוא
 ,הרחא עטנערבעג עלַא יד ךָאב ןעטרַאװרעד טנעקעג סָאד טָאה רעװ ! ןעדיא
 גצרעֿפ שטצעל יד רַאֿפ ןעגָארטעגרעּבירַא ןעּבָאה ןעדיא עשיסור לד עכלעוו
 יריא, עגיזָאד יד טָאה רעװ ןוא ?דנַאלסור ןיא (המחלמ רעד רַאֿפ) רהָאי
 !ש'תמא ןַא רעב זיא תשעמ יד !ןערעלקרעד טנעקעג גנוניישרע "?עלעגָאיצַאר
 לכל לָאמ ַא 8 טימ טּפַאכעגמױרַא טָאה דנַאלרעטַאֿפ טוצ עביל ןוֿפ ?היֿפעג ַא
 ץא רלַאװ ןעּבָאה עכלעװ ,דנַאלסור ןיא ןעדיא לייט ןעטסערג םעד תוחּפה
 ןעגױָאד םעד ןופ טַײקטסגרע יד ןעויועב תונברק וצ טייקטיירג רעטיורג ַא
 ,להיֿפעג

 לּכ םזוק ןורּכז ןיימ ןיא פח טבעל ,םעד ךעגעוו ףיז ןהאמרעד ךיא ןעו
 .ןעסעגרעפ טשינ לָאמגיײק לעװ ךיא סָאװ ,דליב גיטכערּפ ַא

 --/יצאןלליבַאמ רעד ןוֿפ ףיֹוהנַא ןיא-תמחלמ רעד ןוֿפ ךורבסיוא םעד ךָאנ
 ילעה ,טנַאַק רעגליװ ןוֿפ ןעטסיוװרעזער יד .טכַא גָאט 8 ןעגנַאגרעֿפ םיוק ויא
 עלַא רַאֿפ רעחירֿפ ןענייז ,ץענערג ןעשטייד םּוצ ףעטסטנהַאנ רעד יא רַעכ
 .מָאְק דלַאֿב זיא ןָאזגרַאג ענליװ ןוֿפ עיזיויד יד .ןערָאװעג ןעֿפורעגֿפױנוט
 ר'8 טגױַאד יד זַא ,טלעטשעגסיורא ךיז טָאה ליּברעד ,ןערָאװעג סריטקעלפ
 ןפוא טוא ףרא !75/ ויפ ןעדיא ןוֿפ ןענאטשעב ?ייורעד ןענַעז ןעקלָאֿפ

 ןעטשרע םעד ןיא ןעסיירפ.חרומ ןיא ןעֿפרַאװעג רנעגוי עשידיא יד ןעמ טָאה
 1914 טסובױא ףוס דנעוא-רעמוז םענײש ַא ןוא ןעמעראװ ַא ןיא .,,רעײֿפ
 סו ףיז גידנעלייא ,ענליה ןוֿפ ןעגנאגעגסױרַא ןעקלָאפ עגיזָאד יד ןענייז
 עסָארטעג טכירעגמוא ךיז ךיא בָאה ,סָאג:ןעטייז ַא ןוֿפ גידנעײגסױרַא .ץעגערג
 גוזעג ,טגייש ,סָאג רעגליוו יא ןטטאדלַאמ עגיזַאד יד טימ םיגּפ לא םינמ
 לענגער טרישראפ ןעּבָאה ןעגיצנַאיקאה עקנערײנ ןיא טייל-עגנוי עכיליײרֿפ ןוא
 ןענַאה ןוא טנאקרעד ןעטאדלָאס עפילסע ךימ ןעּבָאה דלַאב ,ןהָאב םוצ גיסעמ
 יענשו "יז 38 ,ןעטײלגעב ליז לָאז ךיא ,ךיז וצ ןעֿפור וצ ןעּביֹוהעגנָא ךימ
 ןעמונעגניירא ךימ ןעּבָאה טכלעוו ,ןעטַאדלָאס ערעדנַא ךס 8 ןענַאטשנוצ דלַאב
 ראפ) טקנאדעג רימ ןעמ טָאװה רעטרעװ ענידגערהיר ,עניצרַאה טיט ,ךיז וע
 ןןלרעֿפ ערעַײז רַאֿפ ןעגרָאז לָאז ךיא ,ןעטעּבעג ןיוא ךימ טָאװ ןעמ ."ץלא

 "אה בנוטלאה רעגיד'הואג טימ ןוא ןעגיוא ענידנעלחַארטש טימ ,תוחּפשמ  ענעז -
 ינוא ןעלעה רימ ,רעכיו טייז !רָאטקָאד ררעה ,/ :טרעכיױרעפ עלַא רימ יז ןעּב
 טשינ וגה טימ ךי טעװ רהיא , :רעדָא "!ןעמהעשרעֿפ טשיג קלָאֿפ שידיא רעז
 ןיש יה ?!ןעמהעשרעֿפ טשיג ךײא ןעלעװ רימ, ,!ןעמהעש וצ סָאװ ןעבָאה
 ןעגגלקעג טָאה סע גיכליה י"ה !רע'מינּפ ערעײז טלהַארטשעג ןעּצָאװ סע
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 עשידיא יד ייּב טריּפשעג ךיז טָאה גנומיטש ענעּבױהעג ַא ,ענייש ַא !לֹוק רעייז
 ַײז טימ ךיז ךיא ּבָאה ןעגױא יד ןיא ןערהערט טימ ,גיצרַאװ ,..ןעטַאדלָאס
 .לַאזקָאװ ןֿפױא טנעגעזעגּפָא

 - ס'ףמַאקנענער ןּוֿפ דניײרֿפ עגיימ ןוֿפ עגינייא רימ ןֶעּבָאה םעדכָאנ ןעכיגניא רָאג
 ןעטַאדלָאס עשידיא ערעייא !ר"ד, :דחא הּפ טגָאזעג ןעריציֿפָא ּבַאטש-לַארענעג
 ןּוֿפ לָאטיּפש רעזנּוא ןיא ןעמ טָאה דלַאּב "!ןעּבײל יד יװ ךיז ןעגָאלש
 ךס ַא ןעגנערּב ּוצ ןעּבױהעגנָא ןעטַאדלָאס עטעדנּוװרעֿפ רַאֿפ "םילוח תרמשמ,
 וליפַא ןּוא םענײא טימ ןעדנואװ ערעװש טימ ןעטַאדלָאס עשידיא
 רענליװ ןוֿפ רעדניק עשידיי עּביל יד !ס'נעדרָא-גרָאעג ײװצ טימ
 | ,..טרָאװ ןעטלַאהעג ןעּבָאה טנַאק

 סָאד ךיז טָאה (ןעטַאדלָאס ןּוא ןעריציֿפָא) ןעסּור יד דצמ ךיוא רעּבָא
 ןוֿפ ,ןעטימעסיטנַא עטסנעסיּברעפ יד :ןעטיּבעג ןעצנַאגניא ןעדיא וצ ןעמהענעּב

 ,ןיטשּוצסיוא ליֿפ ױזַא טָאהעג רעהירֿפ ןעּבָאה ןעטַאדלַאס עשידיא יד עכלעוו
 עשידיא יד טימ טסעומשעג ךילדנײרֿפ ןּוא גיצרַאה יֹוַא רעטציִא ןעּבָאה
 עשיסּור סָאד ןעציש ּוצ "ךילרעדירּבנ בוח.ללּכ םעד ןעגעװ ןעטַאדלָאס
 (* ,,,דנַאלרעטַאֿפ

 ןיא ןפדיא ןעּבָאה תופידר עשיטימעסיטנַא עגירהָאי 40 עליו יד ךָאנ
 .ןיײֵא סעד ןעבױהעגֿפױא ןֹּוא טמעטָאעגֿפױא ײרֿפ לָאמ ןעטשרע םּוצ דנַאלסּור
 ...פָאק טענעגיוּבעג

 !טרעיודעג גנַאל טשינ רעדייל טָאה סע
 עכילנהעוועג ןייז ןעּבױהעגנָא רעדיװ דלַאּב טָאה םזיטימעסיטנַא רעד

 ןעּבַאה ,עשיליּפ יד ןיא סרעדנוזעּב ,רעטעלּב עשיטימעסיטנַא יד ןיא .טעּברַא
 / יוֿפעג דרעּב יד ןיא ןעדיא ייּב טָאה ןעמ יװ ,"תושעמ , ןעזייװעּב ןעמונעג ךיז
 לעטסעקַא ןענוֿפעג תמ ַא טָאטשנָא ןורא ןַא ןיא טָאה ןעמ יװ !ןָאֿפעלעטַא ןענ
 ןענוֿפעג ןעּבָאה סעיציזָאּפ יד ףיוא ןעמ לָאז ןַאד !ןעשטייד לד רַאֿפ דלָאג טימ
 ןעשטַײד יד ט"יזילַאנגיס ןעסיש ץתעשּב ןעּכָאה סָאװ ,ןענַאיּפש עשידיא
 .װ ,זַא ןּוא .וװ .זַא ןּוא

 "ןעטקנוּפ-זיּפש, ע עלַא ףיוא ,ןהֵאּב רעװעשרַאװ--גרוּברעטעּפ רעד ףיוא
 ,ןעריציֿפָא ןעּבָאה המודכו סעמרַאזַאק ,רעלעטיּפש יד ןיא ,ןעטַאדלָאס יד ַאֿפ
 רעד ,.װ .זַא ןּוא רעציזעב-טוג ,עכילטסייג ,'טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ , ןעמַאד
 ליֿפ ןּוא עטנהָאמרעד יד טלײצרעד הדעו םע לֹּכ ינפּב |ןעפָא ,עשיליוּפ רקיע

 יסּודַאר לַארענעג רעד ףמַאקנענער לַארעגעג ןּופ ןעמָאנ ןיא טדנעװעג ךיז טָאה רימ ּוצ (*
 .רָאק ןעראטינַאס םעד ןיא "לעטש עגידנערהיפ, ַא ןעמהעגנָא לָאז ךיא ,גָאלשרָאפ א טימ שטִיװָאקנַעז
 .ףןעגָאזפָא טזומעג ךיז רעדײל ּבָאה ךיא ;עימרַא ןייז ןופ סופ
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 אזא ףױא גידנעטֿפיגרעֿפ ,שזַאנָאיּפש ןעשידיא ןעגעװ תושעמ-אבּב ערעדנַא
 ,םירבח עשידיא ערעייז ףיוא םידשח ךרוד ןעטַאדלָאס יד ןוֿפ המשנ יד ןפוא

 ףיז ןרעהוצוצ טייקכילגעמ יד ,ךיא יװ ,טַאהעג טָאה סָאװ ,ןרעדעי רַאֿפ
 ןיא ,תודסומ ןוא ןעטכיש עכילטֿפַאשלעזעג ענעדישרעֿפ ןיא דייר עלַא יד ּוצ
 / .רעֿפ ,עטקישעג זַא ןוא טריוינאגרָא ןעװעג זיא ךַאז יד זַא ,רָאלק ןעועג
 זיא רעװ .גיס עמ נַא ל פ טרהיֿפשגבָא ךַאז רעד טימ ןעּבָאה יזנעה עשירעכערצ
 ןעק ףיורעד ?עיצַאזינַאגרָא-לובלּב רעצנַאג רעד ןוֿפ שארּב ןענַאטשעג רעּצָא
 |8 סטו קז08651 :לעטרעװ ןעשינײטַאל-טלַא םעד טימ רָאנ ןערעפטנע ןעמ
 ןעגיז ןֿפױא ַאד ןעמּוק לכיםדוק .(ןעצונ ןוֿפרעד טָאה סע רעװ ,רעד)
 ןעלטימ עלַא ןענײז ײז רַאֿפ ;ןעשטײד עטכעלש רעֹּבָא ,עגולק ןעטלעז יד
 ןוֿפ ןוחצג םעד וצ--ליצ רעַײז וצ טרהיֿפעג ןעּבָאה ַײז רָאב ביוא ,עטוג ןעוועג
 יה ! דגַאלשטיײד

 ;יליוּפ עסיוושג טָאװ ,ןעגיוא יד ןיא ןעֿפרַאװעג טושּפ ךיז טָאה רעטייוו
 ןעטערטרעֿפ קרַאטש ױזַא ןֶערעג ןענײז ןעזײרק עשיטסיגיװַָאש עש
 שב ,גידנעליװ טשינ רשפא ןעּבַאה סָאװ ,ןערָאטַאטיגַא טלרעלא יד ןעשיווצ
 ןעוײרק עשיטסיניװָאש עניָאד יד .ְןעֶגָאװ ןעשטייד םעד ןעּפעלש ןעֿפלָאה
 עגידרעטעפש יד יב עיל אר עסיורג ַא רה עז טליפשעג ךיוא ןעבָאה
 לד יװ יֹוזַא ,ןענעקײלֿפַא טיג ןעמ ןעק טקַאֿפ ןעגיזָאד םעד .םישורג עשידיא
 םעד טימ ןינע ןעצנַאג ןעגױָאד םעד ןופ טּפַאש'הבורק עשיגָאלַאעדיא עטנהָאג
 יטטַארקַאמעד עװָאדַארַאנ, יד ןוֿפ ?עיגָאלַאעדיא, רעצנַאג רעד ןיא ?טָאקיַאב,
 ,..ןעליוּפ ןיא

 יא סע זַא ןענוֿפעג ןעמ טָאה ןעזירק עגיזָאד י"ד ןיא זַא ,תועמשמ
 וצ רוטּפ לָאמ עלַא רַאֿפ לָאטנײא ידּכ "טנעמָאמ רעשירָאטסיה א ןעמוקעג
 .יןעדיא ןוֿפ ןערע'ו

  טשיג ײז ןעגָאה ,ןעינאּפש ןוֿפ לשמ םעד רַאֿפ יברעד ךיז ןעקערש
 ,טייקשיראנ--ןּוא טייקגיטייזנייא רעשיטַאנַאֿפ רעייז תמחמ ,טנעקעג

 ,לוּבלב:שזַאנָאּפש רעײגנ רעד ןענַאטשטנע ןיא ןפוא ץַאזַא ףיוא טָא
 ןוא ,ללכּפ ןעדיא םּורַא טפול יד ט'מסרעֿפ טייצ רעצררק ַא ןיא טָאה רעכלעװ
 .ַאדלָאס-ןעדיא עגידלושמוא רעדנעזיוט רעגילדנחעצ .טרֿפּב ןעטַאדלָאס עשידיא
 ;ןעבעל ןטימ לובלה ןעגיזָאד םעד רַאֿפ טלהָאצעּב ןעגָאה -- עליװיצ ןוא ןעט
 ןענייז ןענַאילימ ; ןערָאװעג ברחומו בורח ןענייז ןעדיא רעדנעזיוט רעטרעדנוה
 םעד ןיא ןערָאװעג טפעלשרעפ ןוא םייה רעייז ןוֿפ ןערָאװעג ןעּפירטרעֿפ
 .םור ןיא קלָאפ עשידיא עצנַאג סָאד ,טיונ ןוא רעגנוה ףיֹוא דנַאלסור ןעטייוו

 ןעשילַארַא מ ןעטסגרע םעד ןוֿפ דנַאטשוצ םעד ןיא ןענופעג ךיז טאה
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 ןעװעג ןענייז סָאד .טּפעלעגרעּביַא לָאמַא רָאנ ןעּבָאה ןעדיא עכלעו ,םָא רגָאּפ
 ..!לוּבלּב-שזַאנָאיּפש ןופ תוריּפ יד

 ,רעטרע עטניואוועּב ןּופ ןעדיא ןעּביירטרעפ םעד טימ ,םישוריג יד טימ
 עשידיא ןּופ עילַאװכ עגיזיר יד טָאה ,ןעטנַאק ןוא סעינרעּבּוג ,טדעטש עצנַאג ןּופ
 !טקנופ ןעטטכעה רעייז טכיירגרעד ןעּבעל ןעשידיא ןּופ םזיגַארט רעד ןּוא תורצ

 ןעּבָאה ןעגּוצ עגנַאל ןּופ "סעקשילּפעט, ןיא ןּוא סגעגָאװ ןיא = ,סּופּוצ
 ןעמ עכלעװ ,דניק ןּוא בײװ טימ סעדניימעג עשידי עצנַאג טּפעלשעג ךיז
 ןטימ ןעטירעגסױרַא העש רָאּפ ַא ןיא וליפא רעדָא געט רָאּפ ַא ןיא טָאה
 רעטײװ ץלַא ןעבירטעג גיד'תוירזכא ןּוא רעטרעגילאװ ערעײז ןּופ לעצרָאװ
 טימ : ןערהערט ןהָא- ,שואי ןּוא קערש לֹופ ןעגיֹוא טימ ,ּוצ חרזמ ּוצ רעטייוו ןּוא
 ןּופ קורדסיא רעד ןערָאװעג טרעװילגרעפ זיא סע עכלעװ ףיוא ,רע'מינפ |

 טגעװעב ךיז יײז ןעּבָאה -- ּפעק ענעוָאלעגּפָארַא טימ ,קילגמוא ןעכילקערש ַא
 ;רענעמ ערעיז ןופ ןערָאװעג ןעסירעגּפָא ןענעז רעבײװ .,סנעטָאש יד יװ
 קירוצ ןוא ןיה טעשודנַאלּבעג ןעּבָאה ןעגוצ עצנַאג ןרעטלע יד ןּופ רעדניק
 טלָאװעג טינ םיִשָרּוגמ יד טָאה ןעמ לייו ,רערעדנַא רעד ּוצ טדָאטש ןייא ןּופ
 .ןעזָאלנײרַא

 יד ןערעסערגרעפ רחעמ ןּוא רהעמ ץלַא ףיז ןעגעלפ גָאט ןעכילטיא טימ
 עכלעוו ,ענעּבירטרעֿפ ןּוא ענעפָאלטנַא יד ןּופ ,םישרוגמ; ןּוא םיטלפ ןּופ תונחמ
 רעשיסור רעד ןופ טייקדליװ ןּוא טײקשירַאנ לד ןוא טייז ןייא ןופ לוּבלּב רעד
 שואי ןּוא קערש ןיא טגָאיעג ןעּבָאח -- רערעדנַא רעד ןּופ טכַאמ רעשזלרעטילימ
 ןעמ ןיהואװ ןרעדָא ,ןעגָארט ןעגיֹוַא יד ןיהואװ ןעֿפָאלעג ןענייז עכלעוו ןּוא
  טָאה עיגרעכוג רענװָאק ןּוא דנַאלרּוק ןופ שורג םעד ךָאנ ,ןעּבירטעג ייז טָאה
 םעד ץלָאפ ןעשידיא ןעצנאג םָעֹד ןּוא ןעטַאדלָאס עשידיא יד ןּוטעגנָא ןעמ
 עשיריא עלַא טלעמַאורעפ גנוטסעפ רענװָאק ןיא טָאה ןעמ :דובּכמּוא ןעטסערג
 ערעיײז רַאפ ,ייז ייב טָאה ןעמ ןּוא ,ןַאמ 1600 ,ןָאיגרַאג ןופ ןעטַאדלָאס
 טקישעגסױרַא ןוא רחעװעג סָאד ןעמּונעגּפַארַא ,ןעגיוא יד ןיא םירבח עכילטסירק
 !ענליװ ןייק דנעה יד ןיא סנעקעטש טימ יז

 :סעֿפ רענוװָאק ןוֿפ טגַאדנעמָאק רעד ,ןדחּפ רַעשירַאנ ןּוא רעסּואמ רעד

 ןעשטייד יד ןוֿפ לאֿפנָא ןעטשרע םעד ייּב םּורַא געט עכילטע ןיא טָאה ,גנּוט

 ןעשטייד יד ןוא חרביו םעד עטשרע יד ןוֿפ רענַײא טּכַאמעג ,ענװָאק ןיא
 יונעגנייא טשינ ןעק יז זַא ,טנעכֶערעג ךיז טָאה עכלעוו ,גנוטטעֿפ יד ןעּבָאה
 ץנַאג ַא ןיא ןּוא טייקטכייל רעטסערג רעד טימ ןעמונעגנייא ,ןערעװ ןעמ
 ,טייצ רעצרוק

 -יַציֿפָא ןהָא עגװָאק ןוֿפ קַעװַא ןענייז סָאװ ,רעּבָא ןעטַאדלָאּס עשידיא יד
 יעג ךיז ןעּבָאה ,ןעריציֿפָאירעטנּוא ענעגיײא ןוֿפ רהיֿפנָא םעד רעטנוא ,ןַער



 ףלַאװ ַא ןיא טלעטשעגּפָא ךיז יז ןעמָאה דלַאּב .ךילקילגמוא רעייז ('טלהיֿפ
 .הללי עכילקערש א ןיא ןעסַאגעגסױא שואי רעיײז ךיז טָאה ַאד :ןעגװַאד
 ףעגינעװ טשיג עטיל ןוֿפ רעדלעװ יד ןיא טלָאמַאד טנייװעג ןעּבָאה ןעדיא
 ,"לבב ןוֿפ ןעמייט יד ףיוא, תובא ערעייז יװ ,רשפא

 רעיורט ןעלַאגָאיצַאנ ןעטסרעוש םעד ןוֿפ געט ערעטסניֿפ עגיזָאד יד ןיא
 ללא ןערָעטסניֿפ םעד ףיוא ןעטכױלעגֿפױא ןייש ןערעטש רעלעה ןייא טָאה
 .גימ עטכידעג יד ןײז הצנמ טנעקעג טשינ טָאװ רע םגה ,ןוא לעמיה ןעש
 ךָאד רע טָאה -- ,שואי ןעטלַאק םעד ןעצרַאה ןוֿפ ןעײרטרעֿפ ןוא שינרעטס
 ןערעטש רעגיטכיל רעד .,טסיײרטעג ןּוא טיירפעג ,טמעראװעג ןוא ןעטכיולעג
 עלַא דצמ טייקנעבעגרעּביא ןוא עביל ןופ להיֿפעג עטסקרַאטש סָאד ןעוועג זיא
 יד "7 ראפ ןעגנערב וצ טײקטײרג יד ןּוא ענעטילעג יד רצ ןעדיא
 עסיורג ןעּפַאשעג ןעּבָאה ,לשמל עגליװ יװ ,טדעטש ןמערָא .תונברק שטסערג
 ףיז ןעּבָאה ןעדיא עמערא .ןיימש ןוֿפ ןעסַאמ עגיזיר ןוא ןעמונסירלעג ךרע יפל
 יוייז ןעמהעגוצ ייז יב לָאז ןעמ ןוא ןעמחעשרעפ טשיג לז לָאז ןעמ ,ןעטעבעג
 טצנאג .,רעדירב עכילקילגמוא ערעייו רַאֿפ עבור ןעצלַאה רעייז ןוא חלח
 ייוט ,הלהק רעגליװ רעד ןיא ןעגָארטעגנָא ןעמ טָאה ןעטיורב ןוא תולח גרעמ
 ןוא תֹותֹוּכ טלַא טגײלעגקעװַא ןעכָאה ,גרַאװגנוי טרעדנזעב ,ןעדלא רעדנעז
 .עוָאלמײה יד רַאֿפ עיצקַאטפליה רעד ףיוא טייצ עצנַאג רעייז ןעבעגעגקעװַא
 יֿבלָאֿפרעֿפ ןוא ןעמירָא םעד וצ טרערנוועב ,ןרעדנַא םעד וצ עביל עשידוא יד
 יֿפיױא ןוא בוש ןבא רעטסגעש רעד יװ ,טלעקניֿפעגּֿפױא לָאמַא טימ טָאה -- ןעט
 ,ןערעטש רעגיטכיל ַא יוװ ןעטכיולשג

 ףךיא ןעק ,געט עכילקערש ענעי ןיא םיאורטלַא ןענעװ ַאד גידנעדייר
 .עב רעטעפש ןוא ןעטסואועב םעד ןוֿפ אדבוע עטיורג יד ןעגייוושרעֿפ טשינ
 טָאה רע סָאװ ,יקסנערעק .8 .א רעקיטילַאפ ןעשיסור םענערָאװעג-טמהיר
 םורַא :יװא ןעוועג רוצקב זיא ךַאז יד .טייצ רעגיזָאד רעד ןיא ןוטעגֿפױא
 ןעלַאֿפעגנָא ,גנילצולפ ךילטניירעג יה ,ןעשטייד יד ןעגיו 1915 ילש שדוח
 ןעשפיה ַא ןעגנַאֿפעג ןעמוטעג ןעבָאה (.ףוג רעגױָאק) "ישזוק, טרָא םעד ףיוא
 סָאװ ,ןעטיוו ןעכיוהעגנָא טשינ ,ךילטגייוועג יװ ,טָאה רעכלעוו ,ליח ןעשיסור
 א רוה ,טלעגגירעגמורַא טשיג םחיא טָאה ןעמ זיּב ,םהיא םּורַא ךיז טוט סע
 ליה ןייז ןיא רע

 | ןעדיא ךילדיטַאנ -- ? גידלוש ןירעד ןעוועג זיא רעוו
 עגייז טימ לַארעגעג ןעגידנעגארט:תוירחא םעד ןעװעטַארוצסױרַא יב

 אמתטמ) השעמ ַאזַא ןעוועג רּבחמ ןעמ טָאה ,םירבח ענעֿפַאלשרעֿפ-שירעכערּברעֿפ

 ,טבעלעגרעביא ללא טָאד ןעצָאה עכלעוװ ,ןעטַאדלָאס טלײצרעד סָאד ןָעּבָאה רימ (*
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 ןעטלַאהעּב רעבירג עֿפיט ןוא עגנַאל ןיא ןעּבָאה ןעדיא, :(טעּברַא עוויטקעלָאק ַא
 =ַאֿפעגנָא זיא רעכלעוו ,עירעלַאװַאק עשטייד (ןָארדַאקסע רעדָא) קלָאּפ ןעצנַאג ַא
 טעגרהעגסיוא לייט ַא יז ןּוֿפ ןּוא ןעטַאדלַאס עשיסּור עגידנעֿפַאלש יד ףיוא ןעל
 רָאנ טשיג ןעמ טָאה השעמיאבּב עגױָאד יד ."ןעגנַאֿפעג ןעמונעג לייט ַא ןּוא
 גנוטלַאװרעֿפ עטשרעּבױא עשירעטילימ עשיסור עגיצומש יד רָאנ ,טלייצרעד
 העדֹומ עלעיציֿפַא'ינַא סלַא ,סָאד ןעקורדּוצּפַא טמחעשעג טשינ ךיז טָאה
 וליפא טכַאמעג טָאה סָאד ! ןעסַאג יד ףיוא גרוּברעטעּפ ןיִא ןעּבעלקסיוא ןוא
 םירבח עבושח ענייז ןּוא שטיװעקשונַא לַארענעג רעד ןעוו ,טייצ רענעי ןיא
 םשור ןעגיטלַאװעג ַא -- ,םירקשו םיבזּכ ענױזַא ןעלייצרעד ןעֿפָא ןעגעלֿפ
 רעלעיציֿפ א , ןַא ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ךרּוד דנַאלסּור ןיא םוטעמּוא
 | .!"ה עדומ

 'ה רעד זיא ,ןערעלקוצֿפױא ןּוא ןעכוזרעטנוא ּוצ לַאֿפ ןעגיזָאד םעד ידּכ
 גָאט ןעבלעזמעד ךיז ןעּבָאה רימ ייּב .ענליו ןייק ןעמוקעג יקסנערעק
 'ה ןעמעוו ,רעוט:ללּכ ,עשידיא-טינ בֹורייִּפילע ,להָאצ עסיורג ַא טלעמַאזרעֿפ
 ּוצ יונעג ךַאז יד טנַארֿפ ןֿפױא טרהָאֿפ רע זַא ,טרעלקרע טָאה יקסנעדעק
 ןעט סכע ה ןיא ,םיאנּת עגידלָאמַאד ?ד ייּב ,ןעוועג זיא סָאד .ןעכוזרעטנּוא
 טעּברַאעגסױא ןעּבָאװ רימ !טעּברַא קיטש עגיד'תּונּכס ַא דַארג
 ןעכָאװ ייווצ יקסנערעק 'ה םעד ןעבעגעג ןוא ןַאלּפסטעּברַא םעד םענייאניא
 ןעמּוקעג יקסנערעק זיא םּורַא געט 5 ןיא .ןינע םעד ןערהיֿפכרּוד ףיוא טייצ
 ,ישווק השעמ, עצנַאג יד זַא ,ןזײ װ ע ּב טכַארּבעג טָאה ןוא קירוצ
 !ןעגיל ַא זיא ,ןעדיֵא עגֹוג זיא יז ליֿפיװ ףיֹוא

 רעד עכלעוו ,המחלמ רעד ּוצ גיֹוא ןעֿפָאנַא טימ ּוצ ךיז ןעמ טקוק
 יד ללכּב ןוא שארּב שטיועקעיונַאי .געג םעד טימ ּפַאטש-לַארעגעג רעשיסור
 םעד ןעגעג טרהיפעג טָאה סעימרַא עשיסּור יד ןּופ ָאדנַאמַאקרעּבױא ןעצנַאג
 טָאה המחלמ יד זַא ,דלַאּב רימ ןעהעז -- ,עימֹרַא רעשיסור רעד ןיא שזַאגָאיּפש
 ןעדיא ןעגעצג רָאב ןעשטײד יד ןעגעג טינ טרהיפעג ךיז
 טָאװ ,ןעשנעמ גיגייוו טינ ןעוועג רערהיפ עגיזָאדיד ןעשיווצ סיוועג זיא ,ךילריטַאנ
 סע ,רעוש רעּבָא זיא סע .טײקשירַאג רעכילרחע תמחמ ןַאטעג סָאד ןעּבָאה
 ןיק ןעוועג טיג ןענײז ַײז ןעשיווצ זַא ,ןעמהענּוצנָא ךילגעמנוא טּוׁשּפ זיא
 .לעװ ןעשטייד יד רַאֿפ טעּברַאעג ןעּבָאה סָאװו ,םידגוּפ עטסּוא װעב
 ע'תמא רעײז ןוֿפ דשח םעד ןעגיוצעגּפַא ,סנעטשרע םעדכרוד ןעּבָאה עכ
 .ַארטעגנײרַא טימרעד זיא ,סנעטייווצ ,ןעדיא ףיוא ןעֿפרַאװעגֿפױרַא ןּוא ןענָאיּפש
 ןיא סיוועג .,,עימרַא רעשיסור רעד ןיא גנוטלַאּפש עגיד'הנּכס ַא ןערַאװעג ןעג
 לכל עימרַא עשילגנע יד ןּוא עשיזױצנַארֿפ יד יוװ ױזַא ,עימרַא עשיסּור יד
 עשטייד ַא טימ טּפַאכעגמּורַא ןעוועג ,המחלמ רעד ןוֿפ ּבױהנָא ןיא תֹוחּפִה
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 ףעצנַאג רעד טימ ןעֿפמעקעּב טֿפרַאדעּב טָאה ןעמ עכלעוו ,ץענ:שזַאנָאיּפש
 טָאה ןעמ ןעכלעוו טימ ,טכיורַאפ ןוא לכש ןעצנַאג םעד טימ ,טייקגיטולּב-טלַאק
 .דנַאלסור ןוֿפ ץוחמ טֿפמעקעב אנֹוש ןעגיד'הנּכס ןעגיזָאד םעד

 .ןענָאיּפש יד טכװעג דנַאלסור ןיא טָאה ןעמ ּואוו ,ןעהעזעג ןעּבָאה רימ
 יר ףיוא טכיל ןעסיוועג ַא רעּבָא טֿפרַאװ גנולייצרעד ע'תמא עגידנעגלָאֿפ יד
 ,ןעוועג תמאב ןענייז ןענַאיּפש עשטייד יד ּואוו ,הלָאש

 פָאה ,םייה ַא גידנעמוק ,1916 רעבמעצעד רעדָא רעּבמעװַאנ שדוח ןיא
 =מַא'ַנַא ףיוא ןעבירשעג ,להעֿפעב ןעש'רַאדיּפַאל ןּוא ןעגנערטש ַא ןענוֿפעג ךיא
 ןוֿפ ףעש םעד ּוצ ןעמּוק רהיא טזּומ גָאטיײּב רעגייז ַא 11:/,, : ץנַאלּפ ןעכילט
 יד -- ןעמוק טשינ רַאֿפ .עימרַא רעשטייד רעד ןוֿפ ייצילַאּפ םייהעג-טּפיוה רעד
 ףיילג ןיּב ךיא .טעּפש ּוצ לעסיּב ַא ןעוועג ןיוש זיא סע ."ףָאוטש עטסגנערטש
 עה רעליויצ ַא ןענַאטשעג זיא ריט רעד ייּב ןעטנוא .ןעגנַאגעגקעװַא ןיהַא
 "טיי; :טגערֿפעג ךיילג טָאה ןּוא דנַאה רעטכער רעד ןיא רעגייז ןטימ רעטמַא
 "? יקסדָאגיװ ר"ד רהיא

 .טרעֿפטנעעג ךיא ּבָאה !עי --
 ךֿפױא טרַאװ ףעש רעד .טּוגימ 6 ףיוא טגיטעּפשרעֿפ ךיז טָאה רהיא , --

 * ,קָאטש ןעט3
 .ףעטינווצ ַא דנַאה ןיא רעגייז ןטימ ןענַאטשעג זיא קַאטש ןעטייווצ ןֿפױא

 : טגָאזעג טָאה ןּוא רעטמַאעּב
 ףעד ! ןעטינימ 7 ףיֹוא טגיטעּפשרעֿפ ? יקסדָאגיױו ר"ד טייז והיא, --

 ,"קָאטש ןעט:3 ןֿפױא טרַאװ ףעש
 "1 טָאה ,ריט רעד ּוצ ןעגגַאנעגּוצ ןיּב ךיא יװ ,קָאטש ןעטירד ןפיוא |

 רַאֿפ טקניל ,רעמיצ ןעסיורג ַא ןיא ןיירַא ןיּב ךיא ; טנעֿפעעג ליטש דלַאּב ךיז
 ןעּבירשעג ןּוא ,רימ ּוצ ןעקּור ןטימ ,ןעסעזעג זיא רעטטנעֿפ םייּב שיטּביירש ַא

 .טגַאנעטײל-רעּבָא רעשטייד ַא
 ,רע טָאה ,רעטײװ גידנעּביירש ןוא שיט ןוֿפ ךיז גידנערהעקּפָא טשינ

 ןרעביא דנַאװ ןפױא ןעגנָאהעג זיא סָאװ ,רעגייז ןֿפױא גיוא'נַא גידנעֿפרַאוװו
 "נ יקסדָאגיװ ר"ד : טגָאזעג ,שיט

 : : ! על -

 "? טָאד טמּוק יו ,טּונימ 8 עצנַאג ףיוא טגיטעּפשרעֿפ ךיז טָאה רהיא --
 | טגַאנעטײל-רעּבַא 'ה ,גנּודַאלגײא יד ןעמּוקעּב טעּפש --
 'ףימ ,ךיז גידנערהעקמּוא טשינ ץלַא ,דנַאה רעטכער רעד טימ טָאה רע

 .טצעזעגקעוַא ךיז ּבָאה ךיא ןעכלעוו ףיוא ,לוטש ַא ףיוא ןעזיוועגנָא
 סָאד ּבָאה ךיא ןוא רעּבירט ַא ,רעגידנעקלַאװ ַא ןעוועג זיא גָאט רעד

 | .ןחעז טוג טנעקעג טשינ ףעש ןּוֿפ םינּפ
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 / ףיז גידנעּוט רהעק ַא ןּוא רעדעֿפ יד טגײלעגקעװַא ףעש רעד טָאה דלַאּב
 :טגָאזעג רע טָאה ,רימ ּוצ

 רעשירַאציײװש-שטײיד רעד ףיוא ןעטלַאהרעפ ןעּבָאה רימ ! רָאטקַאד 'ה
 דנַאלסור ןופ זיא יז זַא ,טגָאז עכלעוו ,יקסווָאזַאר ןעמָאנ ןטימ לעדיימ ַא .ץענערג
 יז ןעכלעוו ךָאנ ,רעטָאֿפ רהיא ּוצ ענליוו ןייק קעװַא ןעריּפַאּפ ןהָא ,דלעג ןהֶא
 ךיא ,"!יז רהיא טנעק גךייא ףיױא ךיז טֿפורעּב יז ,רעייז טשרמולּכ טקנייּב
 : טרעֿפטנעעג בָאה

 ןעמוקעג .זיא יקסווָאזַאר יד סָאװ ּבילּוצ טשינ סייוו ךיא ! ףעש ררעה --
 רעּבָא ךיא ןעק ענליוו ןוֿפ יקסוָאזָאר עילימַאֿפ עצנַאג יד } ; דנַאלשטיײד ןייק
 :טרעֿפטנעעג ףעש רעד טָאה ףיורעד .עכילרהע'נַא רעייז סלַא ,ןָא גנַאל ןּוֿפ

 לעדיימ סָאד ןעסייה דלַאּב ךיא לע עיצַאדנעמָאקער רעיא ןוֿפ ךמס ן'ֿפיוא
 טמהענ רהיא, ,ןעּבעגעגּוצ גנערטש רע טָאה--"! רָאטקַאד 'ה ,רעּבָא ,ןעײרֿפעּב
 יו תוירחא ערעווש ַא ךיז ףיוא

 !ףעש 'ה ,להָאוװ-ַאי
 .ןײגּוצקעװַא ןעּבױהעגֿפױא ךיז ּבָאה ךיא
 .ךילדנײרֿפ דנעה עדייּב טימ גנילצולּפ ףעש רעד ךימ טּפַאכ לָאמ ַא טימ

 טימ רע טָאה ,םהיא ןעגעקטנַא ךימ גידנעצעזקעווַא ןּוא עילַאט םּורַא רעילימַאֿפ
 :טגָאזעג לוק ןעכילדנײרֿפ ןּוא ןעכילײרֿפ ַא

 ?טשינ רָאג ךימ טנעק ריא ;רימ ּוצ ּוצ ןיז טקּוק !רָאטקַאד ררעה,

 .!ןהעזעג לָאמ ןעטצעל םעד ךייא טימ ךיז ןעּבָאה רימ ּואוו ,אּברדא טגָאז
 דלַאּב--ןּוא רעטסנעֿפ םּוצ ןּוטעג-רהעקַא לעסיּבַא ריציֿפַא םעד בָאה ךיא

 .ןעטנַאקעּב ןעטלַא'נַא םהיא ןיא טנַאקרעד
 !ןַאמרעה 'ה --
 *! ךילריטַאנ ,ּונ;
 עגליוו ַא ןיא שטייד ןוֿפ רָערהעל ַא ּביוהנָא ןוֿפ ןעוועג זיא ןַאמרעה

 ןוֿפ לעטש יד ןעמונרעֿפ ,עיצקעטַארּפ ךרוד אמּתטמ ,רע טָאה דלַאּב .עיזַאנמיג
 ןעכַארּפש עשיֵאעּפָארײא עלַא רַאֿפ רעשטעמלָאד.טּפיוה
 .ליח ןעגידברעמ-ןופצ םעד ןוֿפ רידנַאמַאקרעּבַא םעד ײּב
 =עג ןעצנַאג םעד ּוצ ןעגנוהיצעב עכילדנײרֿפ עטנהָאנ ןיא ןענַאטשעג זיא רע
 ןעוועג רע זיא עטמַאעּב עליוויצ ןּוא עשירעטילימ עכיוה עלַא ייּב .טעטילַארעג
 .רָא עשיסּור רענליוו עטכעריטסקע יד ןיא ,ןעמַאד יד ןוֿפ גנילביל ַא ,תיּב-ןּב ַא
 .,,רערהיפנַא ;ד ןּופ רענייא ןעוועג גידנעטש רע ןיא סעיצַאזינַאג
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 ,הלשממ רעשיסור רעד ןופ ףוס רעד
 .טנהָאג יד טלהיפעג עגליו ןיא ךיז טָאה חמחלמ ּבױהנָא ןוֿפ רָאג ןיוש

 ףָאנ ןעריּפש ןעמּונעג ךיז יז טָאה רעּבָא קרַאטש סרעדנוזעּפ .טנָארפ ןופ טייק
 ןעגעוועב רדטּפ ךיז טגעלפ טדָאטש ןלא .ןערוזַאמ יד ןיא טכַאלש רעטייווצ רעד
 עגידרעדערטרוצ עקניאײנ ףױא בור יִּפ לע ןעטרַאּפסנַארט ,םינימה לּכמ ליח

 ןופ סנעגָאװ ךיוא ןוא רילָאק-ץוש םענירג-לעקגוט ןיא עטּברַאּפעגּפָא ,טנעגָאװ
 לעמּוט ןעסיורג ַא טימ ןעוייוועּב ךיז ןעגעלפ טייצ ּוצ טייצ ןּופ ;םלצ-ןעטיור
 יד גידנעײז הרתמ ,ןעגָארט קנילפ ךיז ןעגעלפ סע ; ןעטַאמרַאה ענעדישרעפ
 . .רעפ ןופ ןעליּבַאמַאטױא ,ןעבורט ןעשידָאלעמ ןוא ןעלנרב ,ןעפייפ טימ רעייגסופ
 ןוא גידנעּפַאלק ,ןערהָאפכרוד ךילעמַאּפ ןעגעלפ סע ; םרָאפ ןּוא סיורג ענעדיש
 עשימטיר סָאד ןערעהרעד ךיז טגעלפ עליו עלַא .ןעכיקידלעפ גידנערעכיור
 עירעטנַאפגיא רעגידנעלגכרוד טדָאטש ןכרוד רעד ןופ סיפ יד טימ ןעּפַאלק
 יז ןעליּפש ןערעה ןעמ טגעלפ טפָא .עירעלַאװַאק רעד ןּופ ןעּפָאט סָאד רעדָא
 טימ ןעמױל ןעזָאל ךיז ןגעלפ רעדניק יד עכלעוו ךָאנ ,קיזומ עשירעטילימ
 .ױעד ָאד ,ןערעה ןעזָאל ךיז טגעלפ רעטפע ךָאנ .טייקדניוושעג רעטסערג רעד
 עשיטַאדלָאס עשיסּור עגייש סָאד ,ךיז גידנערעטייוורעד ָאד ,ךיז גידנערעטנהעג
 םעד טימ ןּוא רעניזיַאלַאס םעד ןּופ גנַאועג ןעגירעיורט-ףיש רחיא טימ ךול
 .רָאפ םעד ןופ ןעגניזוצ גידנעסייר ןוא םענעסָאלשטנַא ,ןעגידנעּביוה קרַאטש

 סָאד ןערעהרעד עלייװ עלַא ףךיז טְגעלְפ רעטעװ ןעגיגוז ,ןעליטש ַא יי
 טירט ןעדעי ףױא ףיז ןעגעלפ ןעסַאג יד ףיוא ,ןישַאמ-הילט ַא ןופ ןעמושז
 .עג עשטייד .ןעּפורג ןיא ןוא זיײווגיצנייא ,ןעריציּפָא ןוא ןעטַאדלָאס ןענעגעגעּב
 ןעמ טנעלפ רעּבָא רַאֿפרעד ;ןעהעז טשיג לָאמניק טעמּכ ןעמ טגעלפ ענעגנַאפ
 .ןעטַאדלָאס ענעגנַאפעג עשיכיירטסע ןעפורג עסיורג ןעהעז טפָא רהעו

 יניה םעד ןופ גנוטלַאװרעפ יד ןענופעג עגליוו ןיא ךיז טָאה םעד ץוח
 סור יד רהעמ סָאװ .רעלעטיּפש עשירעטילימ ךס ַא ןוא ליײט-עימרַא ןעטשרעט
 רעגיד'הרזמ-הפצ רעד ןיא טקורעגּפָא 1915 רעמוז ןיא ךיז טָאה עימרַא עש
 ןענעז סָאװ ,עזָאלמיײה יד ןופ להָאצ יד ןעסקַאװעג זיא רעקרַאטש ץלַא ,גנוטכיר
 שכלעוו ,(ענעבירטרעפ ךיוא ןוא) ענעּפָאלטנַא עכייר ןוא עמירַא ןופ ןענַאטשעּב
 חרומ וצ רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא ןעפירטעג טָאה המחלמ רעד .רַאפ .רחּפ רעד
 ןופ םלוע רעגיזיר רעגיזָאד רעד טָאה 1915 יגוי ןוא יַאמ םישדח יד ןיא ,וצ
 טָאה ןוא ןעשנעמ עטנַאקעּבמוא טימ עגליוו ןּופ ןעסַאג יד טליפעגנַא עזָאלמיײה
 ,טדָאטש ןעסיוא ןוא-ןיא ןעגנוגיוװ עיירפ עלַא ןעמונרעפ

15 



 ץלַא ,ענליוו וצ טרעטנהענרעד ךיז טָאה המחלמ יד רעּבָא רהעמ סָאװ
 .געזָאלרעּביא ,ענליוו ןופ ןעפיױלטנַא עזָאלמייה עטלעטימעּב יד ןעגעלפ רהעמ
 רענליוו ןופ סעציײלּפ יד ףױא אשמ ערעװש ַא סלַא ,טײל עמירָא יד גיד
 | | ,םיבשוּת עשידיא

 .ןיא גנירג ןוא ךיג טכירעגמוא ױזַא ןעּבָאװ ןעשטייד יד יו םעדכָאנ |
 עכילקערש ַא ןעּבױהעגנָא ענליוו ןיא ךיז טָאה ,גנוטסעפ רענװָאק יד ןעמונעג
 .נַאג יד ךיוא רָאנ ,םישוריג ןוא םיטילּפ יד רָאנ טשינ ,ףיולעג ַא ןוא המוהמ
 גנורעקלעפעּב עטלעטימעּב-גינייוו רעד ןופ לַײט ַא וליפא ןוא עטלעטימעּב עצ
 ןיא ךיז טָאה ,רעכילטסירק רעד ןופ ייס ,רעשידיא רעד ןופ ייס ,עגליוו ןופ
 .ןעגָארט ןעגיוא יד ואוו ןעפיול ןעזָאלעג קינַאּפ ַא

 יד טימ ןוא ףױה ןעסיורג ןייז טימ לַאוקָאװ רענליוו רעצנַאג רעד
 טימ טקַאּפעג לופ ןעוועג ןענעז ,רעדנַאנוש םהיא ןופ ךיז ןעייג עכלעוו ,ןעסַאג
 ַא ףיוא געט עכילטע גידנעטרַאװ ,תורוש ןיא ןענַאטשעג ןעגעז עכלעוו ,ןעשגעמ
 .שזַאגַאּב ןופ גרעּב עכיוה טמרוטעגפיוא ןעוועג ןענעז לַאזקָאװ םורַא .טעליּב-ןהַאּב

 יא םלוע רעגיזיר רעגיזָאד רעד זיּב ,ןעכַאװ עצנַאג ןעגנַאגרעּפ ןענעז סע
 ןעט:10 םעד םורַא טשרע .ַעגליו ןופ ןערָאװעג טריאוקַאווע ןוא ןעדָאלעגּבָא
 ןוא-ןיא גנוגעוועּב-ןהַאּב עלַאמרָאנ יד ןעלעטשנייא ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה טסוגױא
 טיצ רעבלעז רעד ןיא זַא ,ןעסעגרעפ טשינ ייּברעד רָאט ןעמ .עגליוו םורַא
 ,עגליוו ןעריסַאּפ טונימ 10 עלַא ןעגוצ עשירעטילימ יד ןעגעלפ

 ןופ םיבשוּת עסַאמ עסיורג ַא ןופ ןעפיולטנַא םעד ןופ אצוי לעוּפ רעד
 ןעמעלַא רַאפ רהעמ ,רעגיטכיוו ַא רהעז ןעוועג זיִא טנַאק רענליוו ןוא ענליוו
 ַא ןוא םירחוס ,ןעטירעמע ,עטמַאעּב עשיסור עלַא ,ןעסור יד ןעפָאלטנַא ןעגעז
 ןעּבילּברעפ זיא ,לשמל ,ענליוו ןיא :ןעפָאלוצ ךיז ןענעז םירעיוּפ לייט רעשּביה
 ,ןײרַא וצניהַא ןענעז ןעשטייד יד ןעוו ,1915 רעּבמעטּפעס ּבױהנַא םוצ ןעסור
 .סעילימַאּפ 500 יו ,רהעמ טשינ

 .ןעקאילָאפ יז .ןעדיא ןעפָאלטנַא ןעמעלַא רַאפ רהעמ ןענעז ןעסור יד ךָאנ
 ,טרָא ןעטירד םעד ָאד ןעמהענרעפ

 .ַאזַא יז זיא ענעפָאלטנַא יד ןופ רוטקורטס רעלַאיצָאס רעד ךייש זיא סָאװ
 --רעּבירעד ןוא םירחוס ןוא ןעטנַאקירּבַאפ עלעטימ ןוא עסיורג ןעפָאלטנַא ןענעז סע
 ןוא סעיסעּפָארּפ עטנעגילעטניא יד ןוֿפ ןענַאזרעּפ רעטײװ .ןעדיא רקיע רעד
 .כרע יפל רעד יא ,ןעדיא ןוֿפ טנעצָארּפ רעד זיא ָאד .ץנעגילעטניא ללכג
 ןעײג יײז ךָאנ .רעסיורג ַא רהעז ןעװענ ,רעטולָאסּבַא רעד יא רעגיד
 ןענעז עטצעל יד .רעטעּברַא יד ןוא תוכאלמ-ילעּב יד ןופ לייט רעטלעטימעּב רעד
 ךַאמּפָאנַא ןעסָאלשעג ןעבָאה ייז ליפיוו ףיוא ,ליפ וזַא ףיוא ןערהַָאפעגקעװַא
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 ןיא ןעגנומהָענרעטנוא ערעייז טריאיקַאווע ןעּבָאה עכלעוו ,ןעטנַאקירּבַאפ יד טימ
 | ,דנַאלסור-ןופצ

 2רעפ יד ןופ רוטקורטס עלַאיצָאס יד ,ןעמיטשעּב וצ גניוג םעדכָאנ זיא סע
 ןוא ענליוו ןיא ןעּבילּברעפ רעּבמעטּפעס בױהנָא םוצ ןענייז סע } םיבשות ענעּבילּב
 .סיױרג ןוא ןעטנַאקירּבַאפ ןופ עלעפייה רעקניניילק ַא (1 :טגַאק ןעצנַאג ןיא
 רעּבירעד ןעּבָאה ןוא םיחװר עסיורג ףיוא טפָאהעג ןעּבָאה עכלעוו ,םירחוס
 רעשידיא רעד ןופ סרעדנוזעּב ,ץנעגילעטניא רעד ןופ (2 ;ןעבילּב וצ טריקיוור
 .םיר יד זַא ,ןעקרעמעּב ךיא וומ ַײּברעד ,להָאצ עגיטשינ ַא ןעּבילּברעֿפ זלא
 :עילָאר עניילק ץנַאג ַא ייּברעד טליּפשעג טָאה ץנעגילעטניא רעד ןוֿפ גנוט
 ןערעװש םעד ןיא ,עלעטימ יד ןוא עטכער יד ,עקניל יד ןעֿפָאלטנַא ןענייז סע
 ןעּבילקעגטיונוצ ךיז ןעּבָאה טנַאק רָענליװ ןרעּביא ןֶעװ ,טנעמָאמ ןעשירָאטסיה
 רעּביא טּבעװשַעג טָאה הנּכס עסיורג ַא ןעװ ,טנעקלָאװ עצרַאװש ןּוא עטכידעג
 עטנעגילעטניַא עלעֿפײה רעקנינַײלק ַא רָאנ ןעּבילּברעֿפ טרָא ןֿפוא זיִא ,עטיל
 ןעסערעטניא יד ןוֿפ ךַאװ רעד ףיוא טלעטשעג ךיז ןעֹּבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ
 ןעועג זיא ןיילק סרעדנוזעב .גנורעקלעֿפעּב רעגיטרָא רעכילקילגמוא רעד ןופ
 ,דנַאל ןיִא ןעּבילברעֿפ ןענייז סָאװ ,ןעטנעגילעטניא עשידיא יד ןוֿפ להָאצ יד
 ןענַאטשעג ןענעז עכלעװ ,רעוט.ללּכ יד וליפא ןעֿפָאלוצ ךיז ןענַײז ןעדיא יב
 טזָאלעגרעּביא ןעּבָאה יז עכלעװ ,תֹודסֹומ עכילטֿפַאשלעזָעג עסיורג ןּוֿפ שַארּב
 םוידיזערפ רעצנַאג רעד ,לשמל ,ןערָאװעג ןעפָאלטנַא ןענַײז סע .רקפה ףיוא
 ןענַאטשעג ןענעו עכלעװ ,טיאּבג עלַא ,טעטימָאק-ספליה ןעשידיא םעד ןוֿפ
 יצֹּב עלַא ,"הלודג הקדצ, רעד ןוֿפ -- הלהק רעגידטלָאמעד רעד ןוֿפ שארּב
 ןוֿפ טמי ט ש ע ּב ,טסואװעּב יװ ,ןעװעג ןענעז עכלעוו ,"טענסַאלג, עטמהיר
 ןּוא עגיזָאד יד ּוצ טעדנעװעג לָאמ ךס ַא ךיז ּבָאה ךיא .רָאטַאנרעּבּוג םעד
 גידנעלדיז טושּפ ןּוא ַײז גידנעמהעשרעֿפ ,רעטרעװ עֿפרַאש טימ םינדחּפ ערעדנַא
 להָאצ עניילק ץנַאג ַא רָאנ ןעֿפּורעגנָא ךיז ןעּבָאה רעדייל רעּבָא ; יז

 .(?ןעטנעגילעטניא
 ייֵלָעַּה לייט רעטסערג רעד ענליוװ ןיא ןעּבילּברעֿפ .ןענעז רעטייוו (3

 ידנעה-ןיילק ןּוא טַאהעג טשינ טעּברַא ןייק ןַאד ןיוש ןעּבָאה עכלעוװ ,תוכאלמ
 ,רעטעּברַא לײט רעטסערג רעד ןעּבילּבעג ,ךיוא זיא סע .רעל

 .ןעֿפָאלטנַא ןענעז םירעיוּפ לַײט רעגיילק ַא רָאנ (4

 ףיז טָאה רעכלעװ ,ןײטשגיבור רעניבַאר רעד : ײרד ןעפורעגּפָא ךיז ןֶעּבָאה ןעדיא ןופ (+

 ןעלַארענעג ץעגידגערידגַאמָאק יד יב תונלדּתש עגידשפניתוריסמ עניײז טימ ןעװַעג םש חנוק ןאד

 רעוט-ללפ רענליװ רעד ןעװֶעג זיא רעטיײװצ רעד ,םישוריג יד עגונב עימרַא רעשיסור רעד ןּופ
 ,םיֹוּבנֶעזָאר ,ש ןקסֶע רעשלטסינויצ רעסּואוװעּב רעד--רעטירד רעד ןוא דַאּבאש 8 ר"י
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 יד ןּוא לַאטיּפ ַאק סָאד ןערָאװעג ןעֿפָאלט:ַא ןענעז לֹּכה ךסּב

 ,עּברַא יד הרצ-תע ןַא ןיא רקפה ףיוא גידנעזָאלרעֿפ ,ץנעגילעטניַא

 - .טיונ ןּוא רעגירעגנוה רעד טימ םענייאניא עסַאמ:סקלָאֿפ עמירָא ןּוא עגידנעט

 .ערטּפָא ןעגידכילעמַאּפ םעד טימ ,זיא עכלעוו ,עזָאלמיײה עסַאמ רעגידֿפרעדעּב

 טָאה טסּוגיוא ףֹוס םּוצ ..,העש ןּוֿפ ןעסקַאװעג ,עימרַא רעשיסּור רעד ןוֿפ ןעט

 ןענייז סע עכלעװ ןעשיװצ ,עזָאלמיײה 0 ןעּבילקעגנָא ענליוו ןיִא ךיז

 עכלעװ ,ןעדיא עמירָא דנעזיֹוט גיצנָאװצ ןּוא ײװצ ןעװעג

 לרֹוג רעד .זלַאה ןֿפױא הלהק רעד ייּב אשמ ערעווש ַא יװ ןעגנַאהעג ןענייז

 ענעגײא ערעזנוא ןוֿפ לֹרֹוג ןטימ םענייאניא םֹלֹוַע ןעכילקילגמוא ַאזַא ןוֿפ

 -קעװַא הרצ-תע רעד ןיא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,יד ,זנּוא טָאה טייל עמירָא רענליוו

 ףיוא גידנעמהענרעּביא ,טעטימָאק-סֿפליה ןעשידיא םעד ןוֿפ שארּב טלעטשעג

 | -ןעקָארשעג קרַאטש -- ,תוירחא עסיורג יד ךיז

 ןעּבָאה ,ןעטלַאהָעג ךיז טָאה דנַאלסּור טימ דנַאּב רעד יװ ,גנַאל יֹוזֲא

 יד ןוֿפ דלעג ךס ַא ןעמוקעּב ןעגעלפ רימ לײװ ,טַאהעג טשינ ארומ ןייק רימ

 .ףליה יקסדַארגָארטעּפ ןּוא יקסניטעװַאסילעי ,יקסנינַאיטַאט : ןעטעטימָאק עשיסּור

 .ּורלֵא םעד ןוֿפ ףליה עסיורג ןעמוקעּב רימ ןעגעלֿפ םעד ץּוח ַא .ןעטעטימָאק

 יד .דנַא ןּוא "עזַא, ןוֿפ ,דנַאּברעֿפ-ָאװטסמעז םעד ןוֿפ ,דנַאּברעֿפ.טדעטש-ןעשיס

 דנעויוט 300 --250 ךילטַאנָאמ ןעּבעגסיֹוא רימ ןעגעלֿפ 1915 םישדח-רעמּוז

 | : !לּבּור

 טימ דנַאּב רעד ךיז טעװ דלַאּב-דלַאּב זַא ,רָאלק ןעװעג רעּבָא זיא סע

 .ןעטרָאד ןּוֿפ ףליה עצנַאג יד ןערילרעֿפ ןעלעוו רימ ןּוא ןעסַײררעּביא דנַאלסּור

 רענַאקירעמַא יד .ה .ד ,עקירעמַא טעװ !ןּוט סלָאמַאד רימ ןעלעװ סָאװ

 רעדַא"גָארטַעּפ רעד טגָאזעגּוצ זנּוא טָאה סָאד יװ יוזַא ,ןעֿפלעה זנּוא ,ןעדיא

 יד ןעװעג זיא עויטקעּפסערעפ-דלעג יד יװ רעגרע ךָאנ  טעטימָאק-ספליה

 .עװיטקעּפסערעּפ-טעּברַא
 ;טעּברַא ןהָא ןעסעזעג רעמיז ןעצנַאג םעד ןיֹוש ןענייז רעקרעװדנַאה יד

 ,רעד טנעקעג טשינ ןפֹוא םּוׁשֹּב ןעשטייד יד ןּוֿפ ןעמּוקנָא םעד טימ טָאה ןעמ

 .ןערעסערגרעֿפ ךיז לָאז טעּברַא ףיוא ןעגערֿפכָאנ סָאד זַא ,ןעטרַאװ

 ףיוא טשינ ןּוא טעּברַא ףיֹוא טשינ גנּונעֿפָאה ןייק גידנעּבָאה טשינ

 .לעװ ,גנורעקלעֿפעּב רענליװ יד ךיז טָאה ,טייצ עטשרע יד ּתֹוחֹּפה לכל ,דלעג

 ןעֿפָאלטנַא זיִא סָאװ ,לייט ןעטלעטימעּב ןּוא ןעכייר רהיא ןערױלרעֿפ טָאה עכ

 סע זַא ,גידנעײטשרעֿפ ,עגַאל עלוֿפ-שואי ַא ןיא ןענוֿפעג -- ,דנַאלסּור ןיא

 | 1 ..רעגנּוה ַא רהיא ףיוא ןָא ךיז טקּור

 טדָאטש ןיא ךיז ןעּבָאה ןָא טסוגױא טפלעה רעטײװצ רעד ןּוֿפ ,תמא

 ןעּבָאה רימ ןעלעװ ,ןעמּוק ןעלעװ ןעשטייד לד ןעװ זַא ,ןעגנַאלק טַײרּפשרעֿפ
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 .ליוּב ץלַא ןּוא ןעטעּברַאעּב ּוצ ףיוא לַאירעטַאמ:יור יא ,גרַאװ:ןעסע יא בורל
 ןעמ ...דניװ רעשטייד ַא טזָאלּב סָאד זַא ,ןענַאטשרעֿפ רעּבָא ןעּבָאה עלַא .לוזה
 ?לעּפָאד רעטמהירעּב ַא טימ ףַארג ןעשיליופ ַא ףיוא רעגניֿפ יד טימ ןעזיוועג טָאה
 ןענָאיּפש עשטייד יד ןּופ שארּב טשרמולּכ ןענַאטשעג זיא רעכלעוװ ,עילימַאֿפ
 עטנהָאמרעדנַעבױא יד ךיוא ןעזָאלעגרעדנַאוֿפ ןעּבָאה לָאז רעכלעװ ןּוא
 | .,תמא'נַא רַאֿפ ןזיװעגסױרַא םעדכַאנ ךיז טָאה סָאד ,ןעגנַאלק

 ץלֲא רעכיז רעּבָא םַאזגנַאל טימרַא עשטַײד יד ךיז טָאה עלייוורעד
 טלהיֿפעג ךיז טָאה עכלעװ ,גנורעקלעֿפעּב יד ,ענליוו ּוצ טקורעגוצ רעטנהעג
 ןעֿפרַאװ גידנעליוו טשינ ,וויטקניטסניא ,ןעטלַאהעּב יװ ױזַא ךיז טָאה ,ןעזָאלרעֿפ
 ,ץגעגילעטניא עלעֿפײה םעד ייּב טָאה רעּבָא רַאֿפרעד ..,ןעגיֹוא יד ןיא ךיז
 ילעװ ןּוא תוירחא רעסיורג רעד ןוֿפ אשמ יד ךיז ףיוא טלהיֿפעג טָאה עכלעוו
 רערעװש ,רעסיורג רעד ןוֿפ ןובשחו ןיד ןערָאלק ַא ןעּבעגעגּפָא ךיז טָאה עכ
 עלַא יד ףילוצ עקַאט -- ,רָאֿפ טייטש יז עכלעװ ,טעברַא רעגיד'הנּכס ןוא
 ,טלהיֿפעג ןעּבָאה ַעלֲא .גנּומיטש עגעּביוה עג ַא טשרעהעג םימעט
 ...טנעמָאמ רעשירָאטסיה רעיינ ַא ןָא ךיז טּביוה סע זַא

 ינּוא ןיא ןענייז עכלעוו ,ןעשינעסייר עלַאנָאיצַאנ יד ףיוא גידנעקּוק טשינ
 ױזַא ןעװעג ,ןערהַאי עטצעל יד ןיא סרעדנוזעּב ןּוא ,גידנעטש טנַאק רעז
 לייט ןעװיסערגָארּפ םעד יב סרעדנוזעּב ,טלהיפעג רעטציא ךיז טָאה ,קרַאטש
 ןעגיגיײארעֿפ ּוצ שינעֿפרעדעּב ַא ,ןָאיצַאנ ןוֿפ קולח ןהָא ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ
 עכילטֿפַאשלעזעג עמַאזניימעג ַא ןעֿפַאש ּוצ ןּוא םענייַאניא ןעטעּברַא ּוצ ,ךיז
 .עיצַאזינַאגרָא

 הקספה א ןהָא ןעּבָאה טנַאק רענליוו ןּוֿפ רעקלעֿפ עלַא עכלעוו ,המחלמ יד
 ,םזיניװָאש ןעלַאנָאיצַאנ םעד ןוֿפ העּפשה רעד רעטנוא ,טרהיפעג ךיז ןעשיווצ
 ןיש טָאה ,ןעלייט עכילדניײֿפ ענעדישרעֿפ ףיוא גנורעקלעֿפעב יד גידנעסיירוצ
 ךיז טָאה אנוש רעיג ַא ןעװ ,רעטציא ,תורצ גוגעג ןָאטעגנָא ןעמעלַא זגּוא
 .עג ךיז טָאה ,טנַאק רעזנוא ףיוא דנַאװ ערעװש ןייז ןעגײלקעװַא ןעּבילקעג
 יא ךיז ןעציש ּוצ ןּוא ךיז ןעגיניײארעֿפ ּוצ זנוא ייּב שינעֿפרעדעּב ַא טלהיפ
 רעקלעֿפ עלַא ןוֿפ גנוגינייארעֿפ רעלַאטעּפירטנעצ ּוצ ןעבּורּפ ענױזַא .םענייא
 ,סָאד ,(*לָאמ"העמ ןיוש טכַאמעג ץנעגילעטניא עויסערגָארּפ יד טָאה ונּוא יב

 עיצקאער ס'עוועלּפ ןופ ןערב ןעטכער מעד ןיא 1004 רהָאי ןיא ךיז ךיא ּפָאה ,לשמל ױזַא (*

 ,ןעדיא ,ןעקַאילָאּפ רעקלעפ היפ ןופ רהָאפנעמַאזּוצ ןעקניל.טטקע ןעמייהעג 8 ןיא טגילײטעּב

 ילעװ ,(ענלַאװַאז ןּוא רעקָארט קע) יקסװָאטסאימוא זיוה ןיא ַענליוו ןיא (ןעסּוריסײװ ןּוא רָעניװטיל

 עיצוטיטסנָאק, א טעבראעגסױא טָאה ןּוא דנַאנַאכָאנ תעליתעמ 8 ןעגנוציז עגייז טרהיפעג טָאה רעכ

 ןעזָאלעגרעּביא טָאה רהָאפנעמַאזּוצ רעגיזָאד רעד ײ,טדָאטש טּפיוה סלַא ,ענליו טימ עטיל:סיורג א רַאפ
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 =רעטעּברַא יד ןיא וליפא רעטציא זיב ךיז ןעּכָאה ןעבּורּפ עגיזָאד יד סָאװ
 ;טשינ רָאג ןיטּולחל טוײװעּב ,ןעבעגעגנײא טשינ זנוא ייּב סעיצַאזינַאגרָא

 ןעגיטסגיג ןעכילטיא יב ןערעװ ןעבּורּפ עגיזָאד יד סָאװ ,סָאד -- ,טרהעקרעֿפ

 טייקגידעּבעל יד טזייװעּב ,טכַאמעג גיד'תונשקע רעדיװ ןּוא רעדיװ ץלַא טנעמָאמ
 טַײצ רעד טימ ןּומ רעכלעװ ,ןיער ןעגיזָאד םעד ןוֿפ חֹוּכ םעד ןּוא

 ...ןייז חצנמ

 ןעשיליוּפ ַא ייּב ילוי עדנע ןעּבילקעגֿפױנּוצ ךיז רימ ןעּבָאה לָאמ סָאד
 ,הֿפיסא-סגנודנירג ןימ ַא ןעװעג זיא סע .שטיװעקשּונַאי רענישזניֵא 'ה ,ןלסע
 יעּב יד ךָאנ ,תיבה.לעב םעד ץוח ,טגילייטעּב ךיז ןעּבָאה ןעקַאילַאּפ יד ןוֿפ
 רעניווטיל יד ןּופ ,יקסוװָאלָאקָאס ןּוא ךינעלקש ןערעינעשזניא ,םינקסע עטסּוָאװ
 .סייװ יד ןוֿפ  סילּואַאש ר"ד ןּוא סישייליװ ,סַאנָאי :םינקסע עטסּואװעּב יד
 'זיא גַאלשרָאֿפ ןיימ ףיוא ,ךיא -- ןעדיא ןוֿפ } שטיוועקצול רעדירּב יד ןעסּור
 ענג יד ,םױּבנעזָאר .ש טַאקָאװדַא רעד ןערָאװעג טריטּפָאָאק ךָאנ ןעדיא ןוֿפ
 עלַא ןוֿפ ןעסערעטניא יד ןעגידיײטרעֿפ ּוצ ןעמּונעגרָאֿפ ךיז טָאה טֿפַאשלעזעג
 | .ןרעדנַא םעד ּוצ םענייא ןרעטהענרעד ייז ןעהעז ןּוא רעקלעֿפ

 .רעֿפ-טסּבלעז עשיטדָאטש יד זַא ,טניימעג טלָאמַאד טָאה ןעמ יװ ,תויה
 ףעטנעצ רעד ןערעװ טֿפרַאדעּב עיצַאּפּוקָא רעשטייד יד ייּב טָאה גנוטלַאװ
 גנוציז רעטשרע רעד ףיוא ןיוש רימ ןעּבָאה ,טעּברַא רעכילטנעֿפע רעד ןוֿפ
 יד ןערעסעּבסיוא סָאד ,עּבַאגפױא עשיטקַארּפ עטשרע יד סלַא ,טקרעמעגנָא
 טלַאשרעײטשרָאֿפ עגיזָאד יד .עיצּוטיטסניא רעגיזָאד רעד .ןּוֿפ טֿפַאשרעײטשרָאֿפ -

 ןעלָאז רהיא ןיא זַא ,ןעניז םעד ןיא ןערעסעּבוצסױא ןעסָאלשעּב רימ ןעּבָאה
 .ַאלק עכילטֿפַאשלעזעג יד ןּוא רעקלעֿפ יד להָאצ רעגיד'רשוי ַא ןיא ןײגנײרַא

 .(100020806 110ת0186- "טּוטַאטס רעשיטדָאטש , רעשיסּור רעד עכלעװ ,ןעס

 "יטדָאטש רעד ןיא טָאה גַאלשרָאֿפ רעזנוא טיול .ט'לוועעב טרּפ םעד ןיא טָאה 1316)

 'ןוֿפ טֿפַאשרעײטשרָאֿפ ַא לּכ.םדוק ןייגניירַא טזּומעג גנוטלַאװרעֿפ-טסּבלעז רעש

 -רָאד ןעקרַאטשרעּפ טֿפרַאדעּב ןעמ טָאה ןַאד }(15 ןּופ רעגינייװ טשינ) ןעדיא

 ןַאד : (ןעשנעמ 10 ךרעּב) טנעמעלע ןעשיסור-סייוו-שיװטיל ןעכַאװש םעד ןעט

 .טָאה עכלעװ ,רעטעּברַא ןוֿפ טֿפַאשרעײטשרָאֿפ ַא ןעמּוקנײרַא טזּומעג טָאה

 ,טלהעֿפעג ןעצנַאגניא ןעטרָאד

 רהיא לייװ ,תוחוּכ עינ ןיא טגיטיונעג "עמוד, יד ךיז טָאה ללכּב

 להָאצ לד תעשּב ,טקרַאטשרעֿפ רהָעז המחלמ רעד ּבילּוצ ךיז טָאה טעּברַא

 ןןופ הףענײק זַא ןיימ ךיא סָאװ ,םשור ןעטספיט םעד ,רעדילנטימ עגַײז ליב .,ןעמצלַא זנּוא יב

 .ןעסעגרעפ טשינ לָאװנײק טעװ זנּוא
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 לעד

 ןענייז רַענַעמטַאר 29 תמחמ ,41 ףיֹוא ןעלַאֿפעג 70 ןוֿפ זיא רענעמטַאר יד ןוֿפ
 ! ןעֿפַאלטנַא

 ןלימא ,טנעקעג טלָאװ ("עמּוד,) טַאר-טדָאטש ןופ גנורעסעּבסיױא ןימ ַאזַא

 ףיוא גידנעייז רבוע טשינ ,ןערעװ טרהיֿפעגכרּוד שיטקַאֿפ רעּבָא ,שידירוי טשינ
 "טּוטַאטט-טדָאטש, ןעשיסור םעד ןוֿפ תונקּת יד

 םּוטַא װיר פ ןעּבָאה ,רעײטשרַָאֿפ עלַאנָאיצאנ יד ,רימ יװ ,םעדכַאנ
 ןעּבָאה ,רעײטשרָאֿפעמּוד יד טימ טדערעגרעּביא ןַאלּפ ןעגיזָאד םעד ןעגעוו
 .טדָאטש רעד ּוצ טעדנעװעג לעיציֿפָא 1915 טסּוגױא (24) 11 םעד ךיז רימ

 ; (?םּודנַארָאמעמ ַאזַא טימ עמוד

 ַא ייּב ןעמוקעגרַאפ ןיא עכלעוו .,גנוטַארעב רעד ןּופ לָאקָאטָארּפ רעד ,
 ןעגעװ הלאש יד עגונּב ןעטעטילַאנָאיצַאנ ענעדישרעפ ןּופ רעײטשרָאֿפ עּפורג
 .ענליוװ טדָאטש רעד ןוֿפ גנּוטלַאװרעּפ-טסּבלעז רעד

 ;זַא ,טכַא ןיא גידנעמחעג
 .ללקעגסיוָא ןיא עכלעוו ,גנוטלַאװרעֿפ- טסּבלעז עשיטדָאטש יד (א

 ױהָאי ןוֿפ ?טיטַאטס ןעשיטדָאטש, םעד ןופ ךמס ןפיוא ןערָאװעג ןעּב
 .ַאנָאיצַאנ ןּוא ןעסַאלק עלַא ןוֿפ רעַײטשרָאֿפ ןייק טשינ טָאה ,2
 | { ןעטעטיל

 ףױרַא טגײל ,רעּביא טציא ןעּבעל רימ סָאװ ,טייצ יד זַא (3
 עגונּב ןתובייחתה ערעדניזעּב גנוטלַאװרעֿפ-טסּבלעז רעשיטדָאטש רעד ףיוא
 ַא טרעדָאֿפ סָאד ןּוא ןעגַארֿפ עוויטַארטסיגימדַא ןּוא עכילטֿפַאשלעזעג יד
 ףָאטש רע צנַאג רע ד *י ב טעטירָאטױא רהיא ןוֿפ גנּוקרַאטשרעֿפ
 ;גגורעקלעֿפעּב רעשיט

 טרהעמרעפ ךיז טָאה סע סָאװ ,םעד ףיוא גידנעקוק טשינ זַא (ג
 ַא ףיוא (סענסַאלג) רענעמטַאר יד ןוֿפ להָאצ יד ךיז טָאה ,טעּברַא יד
 ,טעטימָאקירעגריּב ַא ןעדנירג זַא ,גידנענעכער ,ןּוא ,טרענעלקרעֿפ ךט
 יד ּוצ טסַאּפעגּוצ רהעמ ןיא סָאװ ,ןַאגרָא סלַא ןעניד לָאז רעכלעוו
 יגעמנוא ירמגל } זיא עכלעוו ,ךַאז ַא טציא זיִא ,טנעמָאמ ןוֿפ ןעּבַאגֿפױא

 }ךיל
 רעד ןוֿפ להָאצ יד ףֹּכיִּת ןעלהיפרעד ּוצ גיטיונ רַאֿפ רימ ןעטלַאה

 .טֿפַאשלעזעג ןּוא ןעטעטילַאנָאיצַאנ יד ןוֿפ רעַײטשרָאֿפ טימ עמוד-טדָאטש

 .עיצַאטּפָאָאק ךרוד סעפורג עכיל
 טריטּפָאָאק ןעֿפרַאד עכלעוו ,ןענָאזרעּפ להָאצ עלַאמינימ יד סלַא (ד

 רעײטשרָאֿפ ןייז ןעֿפרַאד ײז ןוֿפ 15 :גיסיירד רימ ןעטלַאה ,ןערעוו

 ,שיליוּפ ןּופ טצעזרַעּביא (*
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 ןיק טנײה זיּב טָאה עכלעװ ,גנורעקלעֿפעב הרעשידיא רעד ןוֿפ
 רעדנעטײדעּב רהיא ףיוא גידנעקוק טשינ ,טשינ רעײטשרָאֿפ םּוׁש
 ןעשיװצ 5 ּוצ טלײטעג-רעדנַאנּופ ןייז ןעֿפרַאד 15 עגירּביא יד ;להָאצ
 ןערעװ ןעמּונעג ףרַאד ייּברעד ; ןעקַאילָאּפ ןּוא רעניווטיל ,ןעסּור-סייװ
 ענעי ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ןייז ןעלָאז ןענָאזרעּפ עגיזָאד יד זַא ,טכַא ןיא
 =רעײטשרָאֿפ ןיק רעטציא ןעּבָאה עכלעוו ,סעּפורג עכילטֿפַאשלעזעג
 ; טשינ טֿפַאש

 טריטּפָאָאק ןעֿפרַאד עכלעו ,ןענָאזרעּפ יד ןוֿפ תומישר יד (ה
 .ענעּבירשעגרעטנּוא זד ךרוד ןערעוו טלעטשעגּוצ ןעלעוו ,ןערעװ

 יד ןוֿפ תומיתח יד ןעַײג סע | .1915 טסּוגױא (24) 11 ,ענליוו

 | ,רעיײטשרָאֿפ

  ײרּפ; עכילטע ףיוא ןעוועג טכַארטעּב זיא םּודנַארָאמעמ רעגיזָאד רעד
 עכלעװ ,רעײטשרָאֿפעטעטילַאנָאיצַאנ יד טימ םענייאניא ןעגנוציז "עטַאװ
 ?עמּוד, ןוֿפ גנוציז עכילטנעֿפע ןַא ףיוא ךיוא ןערָאװעג ןעדַאלעגנייא ןענייז
 ןעדיא עגונּב :ןעװעג זיא ץתעדה-בושי עגיזָאד עלַא יד ןוֿפ אצוי לעוּפ רעד
 ןיא טֿפַאשרעײטשרָאֿפ ַא ַײז ןעּבעג ּוצ ףיוא ןייא ןרעג ןעקַאילַאּפ יד ןעמיטש
 ןעסּור-סײװ ןּוא רעגיווטיל עגונּב ;(!?) "ליפ .ּוצ זיא סָאד,--- 15 רעּבָא ,עמּוד
 רעדייל ןּוא ,עסיוועג .שנּואװ ןּוא גנּוגײצרעּביא רעייז ןגעק רָאנ ןייא יז ןעייג
 ןעסּור:סַײװ ןּוא רעניוטיל יד ןעטכַאוטעּב ןעזיירק עשיליוּפ ,עטיירּב רעייז
 ךָאנ ןענייז עכלעװ ,ןעּפּורג סלַא ,רָאנ ,ןעטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנוזעּב סלַא טינ
 - .יירעדייל ןרָאװעג טריזינָאלַאּפ טשינ "עלייוװרעד,

 ןעגעג טגָאזעגסױרַא "עמוד, יד ךיז טָאה ,רעּבָא ןעגעג שירָאגעטַאק
 ןעגַײז ,ןעירשעג יז ןעּבָאה ,ןײלַא רימ, רעטעּברַא עשיליֹוּפ ןּופ רעײטשרָאּפ

 ?ןרעטעּברַא עשיליוּפ יד ןּופ רעיײטשרַאפ עטסעּב יד

 טימ רימ, ,ֹזַא ,ןעניז םעד ןיא טדערעג ןעמ טָאה טַײז ַא ןָא רימ טימ
 ,רעניװטיל לד רהיא טֿפרַאד ,רעּבָא ,טָאװ יצ ;ןעדײרֿפונּוצ ךיג ךיז ןעלעװ ךייא

 . "הרשפ, רעגיזָאד רעד ףיֹוא ,רעּבָא ,ןיב ךיא "?רעטעּברַא יד ןוא ןעסור-סייוו
 ...ןעגנַאגעגנייא טינ

 .רעֿפ זיא רעכלָע ,םּכסה ןעדנעגלָאפ ּוצ ןעמוקעג ןעמ זיא ףוס ? ףוס
 :יֹוזַא ןרָאװעג טרילָאקַאטָארּפ

 דיז ןעּבָאה סע רעכלעװ ןיא ,גנוציז רעד ןיֿפ לָאקָאטָארּפ רעד, /
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 :ףָאטש רעד טימ ןעטעטילַאנָאיצַאנ ריֿפ יד ןוֿפ רעײטשרָאפ יד טגילייטעּב
 (',1915 טסוגױא 27 םעד עיסימָאק רעשיט

 ןענייז יקסװָאנַאשזישזרק ינסַאלג םעד ןוֿפ גגודַאלנײא רעד טול
 ןוֿפ רעײטשרָאפ יד גָאטייּב רעגייז ַא 12 עמּוד:טדָאטש רעד ןיִא ןעמוקעג
 .אװדַא ,רעשידיא רעד ןופ יקסדָאגיװ בקעי ר"ד :סעפורג עלַאנָאיצַאנ יד
 .ןקַאס לעירּבַאג רעינישזניא ,רעשיװטיל רעד ןוֿפ סישייליו סַאנָאי טַאק
 .םײיװ רעד ןּופ שטיװעקצול ינַאטנַא ןּוא רעשיליֹוּפ רעד ןוֿפ -- יקסװָאל
 רעד ןוֿפ הבושת עלעיציֿפָא יד ןערעהוצסיוא ידּכ -- ,עּפּורג רעשיסור
 חלאש ועד עגונּב 1915 טסוגױא (24) 11 םעד ןוֿפ גָאלשרַאֿפ ןֿפױא עמוד
 ,סעגסַאלג שייג ןוֿפ עיצַאטּפָאַאק ןעגעוו

 ןעגײז עכלעװ ,עיטימָאק רעשיטדָאטש רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד
 לָאז רעיג .ק :עמוד רעד ןוֿפ ןעמיטש 22 סימ ןרָאװעג ןעּבילקשגסיוא
 ןעבעגעגרעּביא ןּבָאה יקסוָאנַאשזישזרק .רּב ןּוא יקזדָארגַאנ .ד ,יקסװָאק
 :עמוד רעד ןוֿפ ןעסולשעּב עדנעגלַאֿפ רעײטשרַאֿפ עטנהָאמרעד יד

 טלעטשעגרָאֿפ ןענייז עכלעװ ,ןענַאורעּפ יד ףּכיּת ןןעדַאלוצנייא,
 ףיז ןעגילייטַעּב וצ ,יײז ןעריטּפָאָאק וצ ןעּפורג-סקלָאֿפ יד ןוֿפ ןערָאװעג
 ,יאנּהת םעד טימ - טכערמיטש טימ -- עמוד רעד ןוֿפ ןעגנוציז יד ְןיִא
 :ַאלגייא רעד טיול ,סעיסימָאק יד ןיא ךיֹוא ןעגילייטעב ךיז ןעלָאז יז זַא
 ,עטצעל יד ןוֿפ גנוד

 ,ןעקעמסיוא טשיג םענייק ןעמ רָאט רעטסייר ןעטלעטשעגוצ םעד ןּוֿפ
 ,עמוד רעד ןּופ !גנּורימרַאֿפ רעגיטליגדנע רעד ןגעװ עגַארפ יד

 ןּוא ,ןעסָאלשעּפ טשינ טּביילּב ,ןײגגײרַא טעװ דניײֿפ רעד ןעוו ,לַאפ ןיא
 גנּוציז.טַאװירּפ רעמַאונַײמעג ַא ןיא ןערעװ טמיטשעּב טלָאמעד טעװ סָאד
 רעדילגטימ עטריטּפָאָאק יד טימ םענייאניא עמוד רעד ןּוֿפ

 רעשטייד רעד ּוצ רעדילגטימ עַײג ןעריטּפָאָאק חּכמ ךיז ןעדנעוװ
 | ,טגיולױע טשינ זיא -- טכַאמ

 ןערָאװעג טגײלעגרָאֿפ ןענייז עכלעװ ,ןענַאזרעּפ יד ןוֿפ להָאצ יד
 רַאֿפ טצענערגעּב טרעװ ,עיצַאטּפָאָאק רעד ןוֿפ ןערָאטַאיציניא יד ךרּוד
 רַאֿפ ןוא 2 זיּב 1 ןעסורי סײװ רַאֿפ ,4 זיג רעניװטיל רַאֿפ ,10 זיּב ןעדיא
 ,2 ויּב רעטעּברַאןעקַאילָאּפ

 ןערָאװעג ןעּבירשרעֿפ זיא סולשעּב ןעניזָאד םעד ןּוֿפ טלַאהניא רעד

 ןעמוקעּב טָאה ןּוא עמוד רעד ןופ ןערָאװעג ןעבילקעגסיוא זיא עיטימָאק עשיטדָאטש יד (*
 ,ץתצדהיבושי יד זנּוא טימ ןערהיפ ּוצ טלַאמ יד
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 =ָאק רעשיטדָאטש רעד ןיא טנעײלעגרָאֿפ ןּוא שטיוװעקצול ינָאטנַא ךרּוד
 .טגיטעטשעּב גידנעטשלוֿפ םהיֵא טָאה עכלעוו ,עיסימ

 ,ןעװעג עידומ עיסימָאק רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד ןעּבָאה ףוס םּוצ =
 טלעטשעגוצ ןענייז עכלעװ ,ןענָאזרעּפ יד ןוֿפ המישר רעד רעסיֹוא זַא
 עמּוד-טדָאטש יד טריטּפָאָאק ,סעּפּורג-ןעטעטילַאנַאיצַאנ יד ךרּוד ןערָאװעג
 *,יקטניגַאּב ווַאלסינַאטס 'ה םעד ךיֹוא

 :ןעּבירשעגרעטנּוא ךיז ןעּבָאה סֶע |

 ,סישייליוו סַאנָאי
 .יקסדָאגיװ .י ר"ד

 .יקסווָאלַאקָאס .ג
 .שטיוועקצול .א

 יד טנעקרענָא ןעּבָאה ייז םגה ,עװַארּפוא ןּוא עמוד ןוֿפ רעײטשרַאֿפ יד
 ןעּבָאה ,לָאקָאטָארּפ ןעגיזָאד סעד ןּופ תובייחתה יד ךיֹוא אליממ ןּוא טייקגיטכי
 םהיא ןעבַײרשּוצרעטנּוא ןוֿפ ןעטלַאהעגּפָא ןעגעװטסעדנּוֿפ ךיי
 רַאֿפ ןעזיװעגסיֹורַא םעדכָאנ יקַאט ךיז טָאה עכלעוו ,טײקגיטכיזרָאֿפ ,..סיֹוצ
 / ,גירעּביא טשי

 ןעכילרעײֿפ ןעגיזָאד םעד ףיֹוִא גידנעקּוק טשינ
 .רעדילגטימ ײר ד עטריטּפָאָאק יד ןוֿפ רענײק זיא גָאזּוי

 י/ג ןעדַאלעגגײא טשינוליפא לָאמ ןעגיצנײא ןײנ
 רעד ןּוֿפ ןעגנּוציז ענײמעגלַא יד ףיֹוא טשינ ןערָאז
 ,סעיסימָאק יד ןוֿפ ןעגנּוציז יד ףיוא טשינ ןּוא עמוי
 ןוֿפ גנַאגנײרַא ףרַאֿפ ןעמּוקעגרָאּפ ןענײז עכלעו
 !גנַאגנײרַא רע ײז ךָאנ ןּוא ןעשטײדיו

 ןעניװעג ּוצ ידּכ ,רָאנ ןערָאװעג ןעּבעגעג זיא החטבה יד זַא ,גיטנעק
 טרעלקעגֿפיוא טעװ סַע זיּב ןוא ןעשטַײד יד ןּופ גנַאגנײרַא סעד יב טיי
 ,טנעמָאמ ןּוֿפ עגַאל עשיטילַאּפ יד ןערעו

 :ַאטשעּב זיא ענליוו וֿפ גנּורעקלעֿפעּב יד זַא ,טכַא ןיא ךָאנ ןעמ טמהענ
 ןעטלַאהּפָא ןיוש ךיז ןֶעמ ןעק ,ןעדיא ןוֿפ 505/) ףיֹוא יוװ ,רעגינייוו טשינ ןע
 ...שוריּפ זיא סע ןעכלעוו ןּו

 ןעּבָאה ייז יו ,םעדכָאנ ,סעפורג-ןעטעטילַאנָאיצַאנ יד ןּוֿפ רעײטשרַאֿפ יד
 יד זַא ,ךיז גידנעגייצרעּביא ,ןּוא טסיזמּוא טייצ שדוח ַא ךרעּב טרַאװעגּפ;
 .נײרַא 1915 רעּבָאטקָא 1 םעד ןעּבָאה ,טרַאנעגּפָא טושּפ ייז טָאה עמּוד-טדָאטט
 ; גנורעלקרע עגידנעגלָאֿפ יד ןעמָאנ רהיא ףיוא טקישע:
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 ,עמּוד.טדָאטש רענליוו רעטרהעעג רעד ּוצ
 .רָאֿפ ןיא סָאװ ,גָאלשרַאֿפ םעד ןעמהענּוצנָא םּכסה רעזנּוא ףיוא

 עמוד.טדָאטש רעד ןוֿפ גנוציז רעטַאװירּפ רעד ןיא ןערָאװעג טגיילעג
 רימ יװ ,םעדכַאנ ןּוא ,סעּפורג-סקלָאֿפ ענעדישרעֿפ ןעדַאלגיא חכמ
 .טֿפרַאדעב ןעּבָאה סָאװ ,ןענַאזרעּפ יד ןוֿפ רעטסייר םעד טלעטשעגוצ ןעצַאה
 ,עשנעמ עגיזָאד יד עמוד יד ןעגעװטסעדניֿפ טָאה--ןערעװ ןעדַאלעגנײא
 טשינ ןּוא ןעגנולמַאזרעֿפ ענײמעגלַא יד ּוצ טשינ ,ןעדַאלעגנייא טשינ
 גיטיוג רַאֿפ ןענֿפעג טשינ עמוד יד טָאה םעד ץּוח .סעיטימָאק יד ןיא
 ,ןּוטעג סָאד טָאה יז םימעט עכלעװ ילוצ ןּוא סָאװרױַאֿפ ,ןערעלקרעד ּוצ
 ןוֿפ רעײטשרַאֿפ יד ּוצ גנוהיצעב רעגיזַאד רעד ןיא רימ ןעהעז רעבירעד
 עמּוד-טדָאטש יד סָאװ ,ןתוביחתה יד ןוֿפ גָאזּפָא ןַא סעּפורג-סקלָאֿפ יד
 רעד זַא ,טייז רעזנּוא ןוֿפ ןערעלקרעד רימ--ןוא ,ןעמּונעג ךיז ףיוא טָאה
 זנּוא ןּוֿפ טרעװ ,עמּוד רָעד טימ ןעסָאלשעג ןעּבָאה רימ ןעכלעוו ,ךַאמּפָא
 .לּוֿפַא רעּביא ייּברעד ךיז ןעזָאל רימ ןּוא בוח סלַא טכַארטעּב טשינ
 ,?טעּברַא רעגידרעטייװ רעזנוא ןיא טײהײרֿפ עגידנעטש

 .1915 רעּבַאטקַא 1 ,אנליוו

 .ןעביוא יװ ,תומיתח יד ןעייג סע

 טַאר-טדָאטש ןעשילױּפ םעד ןוֿפ קיטילָאּפ ?ענײֿפ, עש'רעדניק עגיזַאד יד
 רעד ןּוֿפ ןערידיװקיל סָאד ןעשטייד יד רעטעּפש טרעגנירגרעֿפ רָאנ טָאה
 לײט ַא רָאנ רַאֿפ ךיז טימ טלעטש "עכלעװ ,גנּוטלַאװרעֿפטסּבלעז "רעשיליוּפ,
 ,.."גנורעקלעֿפעּב רענליוו רעד ןוֿפ

 ןעשיווצ "קיטילָאּפ, יד ויא ןעזיירק עשיליֹוּפ עשיטסיניװַאש עסיוועג רַאֿפ
 ןערַאנּפָא ןיא ןענַאטשעּב טנַאק רעזנּוא ןיא ןעקַאילַאּפ טשינ ןּוא ןעקַאילַאּפ
 עגיד'היאריץיוק ןוֿפ קיטילַאּפַא ןעװעג זיא סָאד ;ןרעדנַא םעד רענייא
 ,טשינ רעטציא זיּב ןעײטשרעֿפ ןּוא ,ןענאטשרעֿפ טשינ ןעּבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ
 .עּב ןּומ קיטילַאּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רע'תמא ןַא ןּוֿפ ליל רעגיצניײא רעד זַא
 פא ןעצּונ ןעּבָאה עלַא רעכלעװ ןּוֿפ ,קיטילָאּפ ַאזַא ןיא רָאנ ןייטש
 ךיז ןעדײרֿפױנּוצ רעדעווטעי ךילגעמנוא טכַאמ עכלעוו ,קיטילָאּפ ַא ןיא שינערַאג
 עמוד.טדָאטש רעד ןוֿפ ןעקַאילָאּפ יד יו ױזַא ,טעּברַאנעמַאזּוצ עדעווטעי ןּוא
 :שינערַאנּפָא רעשידניק רעייז טימ ןעשטייד יד ייּב ןעלַאֿפעגכרוד סואמ ןענייז
 ךעלַאֿפעגכרּוד ךיוא יז ןענייז -- ,גנּוטלַאװרעֿפטסּבלעז רענליוו יד עגונּב קיטילָאּפ
 עיציל'ימ רעד ןוֿפ עיצַאזינַאגרַא יד עגונּב קיטילַאּפ רעגיבלעז רעד טימ
 .ענליוו ןיא

 ןיא ןעקַאילַאּפ יד ןעּבָאה ,עוויסנעֿפָא רעשטייד רעטשרע רעד ייּב ךָאנ
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 ענליוװ ןיא ןעריזינַאגרָא ןעלָאז ייז ,אשרַאװ ןּוֿפ ץנואוו ַא ןעמּוקעּב ענליוו

 עשיליופ ןעוועג ןענייז ענליוו ןיא ןינע םעד ןּוֿפ ןערָאטַאיציניא יד .עיצילימ ַא

 יָאמעד עגיזָאד יד ןוֿפ ןעדיא עכילטע ןעּבָאה 1914 רעטניוו ןיִא ,ןעטַארקַאמעד

 :שיגעקשוש ַא ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה רלַאּב .גנּודַאלנייַא ןַא ןעמּוקעּב ןעטַארק

 ,טֿפַאשרעײטשרַאֿפ ַא ןהָא קלָאֿפ ַא ןּוֿפ "רעײטשרָאֿפ, יד ,"סענסַאלג, עשידיא יד

 זַא ,ןעּבעגעגרעּפיא תודוס ידוסּב ןעּבָאה ןּוא רָאטַאנרעּבוג ןוֿפ ןעמּוקעג ןענייז

 ,.יעיצילימ רעד ןיא ןעדיא ןוֿפ גנוגילייטעּב רעד ןעגעג זיא ץנעלעצסקע ןייז

 טשינ רָאג, רָאטַאנרעּבּוג רעגיּבלעזרעד ןיוש טָאה 1915 רעּבַא ילוי ןיא

 טָאה ךרעּב טייצ רעגיּבלעזרעד ןיִא .גנוגילייטעּב רעגיזָאד רעד ןעגעג "טַאהעג

 רעד ףיוא לֹּבּור 10,000 טרינגיסַא גנּוציז "רעלעיציפָא-טשינ, ַא ןיא עמּוד יד

 .טקעיָארּפ-סגָאיצַאזינַאגרָא ןַא טעּברַאעגסױא טָאה ןּוא עיצילימ

 ןערַאטימָאק יד ןּוא טנַאדנעמָאק רעד טרעוו טקעיָארּפ ןעגיזָאד םעד ךָאנ

 1915 טסּוגיֹוא ּבױהנָא .ןעקַאילָאּפ ןּוֿפ רָאנ--,ה .ד ,"עװַארּפּוא, רעד ןוֿפ טרינימָאנ

 ךיז ,גַאלשרָאֿפ ַא טימ ןקסע ןעשידיא ַא ּוצ טדנעוועג ןעקַאילָאּפ יד ךיז ןעּבָאה

 .עיצילימ רעד ןיא ןעגילייטעּב ּוצ

 טניֿפעג עיצַאזינַאגרָא עצנַאג יד זַא ,ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה רעּבָא דלַאּב |

 *טַאר, םעד ןיא ןעּבָאה עכלעוו ,רערהיֿפלעדער-עמּוד יד ןּוֿפ דנעה ,יד ןיִא ךיז

 לעטש יד ןעמהענּוצנָא טגָאזעגּפָא ךיז ּבָאה ךיא לו ,םעדכַאנ ,עיצילימ רעד ןוֿפ

 ,טשינ םעגייק ייּב גידנעגערֿפ טשינ ,ןעּבילקעגסיױא ,טנַאדנעמַאק:ףליהעג ַא ןוֿפ

 ,טָאה רעכלעוו ,"ןעּבױלג ס'וניּבר-השמ ןוֿפ קַאילָאּפ, ַא ,ןעדיא ןעגיצנייא ןייא רָאנ

 | יי! ןייז טנעקעג טשינ רעיײטשרָאֿפ רעשידיא ןייק ,ענליוו ןיא תוחּפה לכל

 עצרּוק עטשרע יד יז ןעּבָאה ,ענליוו ןעמּונרַעֿפ ןעּבָאה ןעשטייד יד ןעוו

 טַאהעג ןָא ּבױהנַא ןּוֿפ טָאה עכלעוו ,ץילימ עשיליוּפ יד טעדלודעג טשרמולּכ טייצ

 עגיזָאד יד ןעשטייד יד ןעגָאה ,רעּבָא דלַאב ,רעטקַארַאכ ןעשיטימעסיטנַא ןַא

 | .ענעגייא ןַא טריזינַאגרָא ןּוא ןעבירטּוצ ץילימ

 עכילטֿפַאשלעזעג עוויטקַא עשיליוּפ יד ךיז ןעּבָאה 1915 טסּוגיֹוא ןיִא

 זיא רעכלעוו ,טעטימָאק:רעגריב םעד ןּוא עמּוד רעד םּורַא טריזינַאגרָא תוחוּכ

 סעיצוטיטסניא עדייּב יד ךרּוד טּבערטשעג ןעּבָאה יז .ןערָאװעג טעדנירגעג דלַאּב

 רעזנּוא ןיא ףרָאד םעד ןּוא ענליוו טדָאטש יד דנעה ערעייז ןיא ןעּפַאכרעֿפ ּוצ

 ..ללכּב טנַאק
 עכילטֿפַאשלעזעג עצנַאג יד טייצ רעגיזָאד רעד ןיא ךיז טָאה ןעדיא יב

 ןוֿפ שארּב ,"טעטימָאק-סֿפליה, םעד ןיא טרירטנעצנַאק טעּברַא עשיטילָאּפ ןּוא

 :ןררעה יד ןּוא רעציזרָאֿפ סלַא ,ךיא : ןענַאטשעג ןענייז טעטימָאק ןעגיזָאד םעד

 ײמכַאר .ג ר"ד ,ןייטשניּבור 'י ברה ,םיוּבנעזָאר .ש טַאקָאװדַא ,דַאּבַאש .צ

 .םוידיזערּפ ןוֿפ רעדילגטימ סלַא ,דנַא ןּוא רעגנַאװשלָא ר"ד ,ץיוועל
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 עזָאלמײה עמירא 22,000 רעּביא .עגיוירא ןעװעג יא טעּברַא יד
 רענליװ יד ןוֿפ להָאצ יד ןיא םעד ץוח .טעטימָאק ןֿפיֹוא ןעגנַאהעג ןענייז
 5צִג טשינ ןּוא טלָאמַאד טכװעג ןעּבַאה סָאװ ,תוכאלמ.ילעב ןּוא רעטעּברַא
 ןוא עשימָאנַאקע עשידיא עלַא ,עסיורג א רהעז ןעװעג ,טעּברַא ןייק ןענוֿפ
 סעיצַאינַאגרָא עשיטילַאּפ יד .טעטימָאק רעד טרילוגער טָאה ןעטיונ עגיטסייג
 ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאה ןוא ןעװעג בורח ןעצנַאגניא טייצ רעד ןיא ןעגייז
 ,טעטימָאק םעד םּורַא רקיע רעד ןעיוגוצּפָא

 םיִׁשָרֹוגְמ סרעדנוזעּב ןּוא עזָאלמיײה הגחמ יד טָאה טייצ רעניוָאד רעד ןיא
 .רעפיצ עטסערג יד טכיירגרעד דנאלרוק ןוא סעינרעּבוג עשיווטיל.שיליופ ןוֿפ
 טעוו יז זַא ,גנַאלק ַא ןעזָאלעגסױרַא ןאד טָאה טכַאמ ערעכעה עשיסּור יד
 גערּב ןעטכער םעד ןוֿפ תוחּפה לכל ןּוא ענליוו ןוֿפ ןעדיא ןעפיירטרעפ רדלַאּב
 ןעשטייד יד זַא ,ןעגנַאלק טַײרּפשרעֿפ ןעמ טָאה םעד ץוח ,ַאיליו ךַײט םעד ןוֿפ

 :סױרַא ןרַאֿפ ןעלעװ ןעסור יד זַא ,ענליװ ןערידרַאּבמָאב געט יירד ןעלעוװ
 טָאה רעטײװ .םלֹועילּת ַא רהיא ןופ ןעכַאמ ןּוא טדָאטש יד ןערידרַאּבמָאּב ןייג
 ןעבעגּפָא טדָאטש יד ןעמ טעװ ,ןערידרַאּבמַאּפ םעד רַאֿפ זַא ,טלייצרעד ןעמ
 ,װ ,זַא ןּוא טסּולעג ץרַאה רעייז יװ ,ןעווע'תיבה-לעּב ןעלָאז יז ,ןעקַאזָאק יד
 ילעֿפעּה יד ידּכ ,ןּוויּכּב טײרּפשרעֿפ ןעמ טָאה ןעגנַאלק עגיזַאד יד ,וװ .זַא ןּוא
 ןעלָאז ןעשטייד יד ןוא ןעֿפױלטנַא לָאז ,עטלעטימעּב יד תוחּפה לכל ,גגורעק
 .לַאהסיֹוא ןעזומ ןעלָאז ייז עכלעוו ,םינצּבק עגירעגנּוה טימ טדעטש ןעמוקעּב
 ,,,טנערּברעֿפ ןעקַאזָאק יד ןעגָאה םורַא רעדלעֿפ יד ּואוו ,רעֿפרעד ןּוא ,ןעט
 א רהעז ןעשטייד יד רַאֿפ רעּבָא ,עגיד'תוירוכא ןַא סיוועג ןעוועג זיא סָאד
 :ָאיּפש ןעגעג לעטימ סלַא ,ןעדיא ןעקישסיֹורַא םעד ןיא ,קיטילַאּפ עגיד'חנּכס
 לייו ,טביולגעג טשינ ןיֹוש רעשיסור ןײק וליפא טייצ רעד ןיא טָאה ,שזַאנ
 ,רעטרע יד ןיא אקווד טַאהעג ליח רעשיסּור סָאד ןַאד טָאה תֹולּפמ עטסערג יד
 .יןןעדיא ןעּבירטרעֿפ טָאה ןעמ ןענַאװ ןוֿפ

 ןעשנעמ ןעּפַאכ טגעלֿפ ןעמ ; רעטנהעג ץלַא טריטשעג ךיז טָאה ףֹוס רעד

 ןעשטייד יד יב ןעּבָאה רימ .טדָאטש ןעסיֹוִא סגעּבָארג יד ןיא טעּברַא ףיֹוא
 ןעטרָאד רעּבָא ,'טעּברַא-טגנַאװצ, ערעגרע ןא ךס ַא רעטעּפש טּבעלעגרעּביא
 רעד ןעּפַאכ ןעמ טגעלפ רעּבָא ַאד :ןעמעלַא טּפַאכעג תֹוחְּפה לכל ןעמ טָאה
 : ,ןעדיא רקיע

 ײּברעד טָאה ןעמ ;רעּפּוק ןעריריוקער ןעּבױהעגנַָא ןעמ טָאה רעטייוו
 ,סרעטסיולק יד ןוֿפ ןעקָאלג עלַא דנַאלסור ןיא טקישעגקעװַא ןּוא ןעמּונעגּפָארַא
 טעּברַא יד) רעסיורג רעד ַאניועטַאקעי ןוֿפ ,ןיקשוּפ ןוֿפ : רעלעמקנעד יד םעדכָאנ
 ,רעּפוק ןעטַאוװירּפ םעד ךייש זיא סָאװ .ָאיװַארומ ןוֿפ ןּוא (יקסלָאקָאטנַא ןוֿפ
 רָאּפ ַא רַאֿפ ךיז טגעלפ םלוע רעד :טריריוקער טש'רמולּפ םהי ןעמ טָאה
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 ץלַא רהָאי ייוצ יו רהעמ םעדכַאנ ןעּבָאה ןעשטייד יד .,ןעֿפיֹוקּפָא ןעשָארג
 .רעּפּוק ןעגיזָאד םעד טריריווקער

 .ַאווירּפ רַאֿפ עיצַאקינומַאק:ןהַאּב יד טָאה טסּוגיוא טֿפלעה רעדנַא רעד ןוֿפ
 טסָאּפ יד ןערינַאיצקנוֿפ ּוצ טרעהעגֿפיוא טָאה דלַאּב ;טרעהעגֿפיוא ןענַאזרעּפ עט
 .זַאג יד .ןַאֿפעלעט םעד ןעמּונעגּפָארַא ןעמ טָאה םעדכַאנ ,ףַארגעלעט רעד ןּוא
 .טרעהעגֿפיֹוא דלַאּב ךיֹוא טָאה גנוטכיֹולעּפ

 ןַאלפָארעַא ןַא ןעהילפוצ ןעמּוק טגעלֿפ רעטעוו ןעלעה ייּב טכַאנרַאֿפ עלַא
 .טגעלֿפ ןעמ .,רעגַאל ןֿפיֹוא ןּוא לַאזקַאװ ןֿפיוא סעּבמָאּב ןעֿפרַאװּפָארַא טגעלֿפ ןּוא
 .ילבֿפיֹוא ןעגעלֿפ ןעליוק-לענּפַארש יד .ןעטַאמרַאה עשינַאּפַאי ןוֿפ ןעסישעּב יי
 םעדכָאנ ןּוא ןַאלּפָארעַא םעד ייּב טנעהָאנ רָאג לרעיײֿפ ןעסייוו ַא טימ ןענ
 .ןעלגּוק-ךיֹור עסייוו יד טֿפּול רעד ןיא ןעבײלּברעֿפ טייצ עשּביה ַא ךָאנ ןעגעל;
 טדָאטש יד ןעטכיֹולעּב ןעגעלֿפ ,ןענילעּפעצ ןעהילֿפּוצ ןעמּוק ןעגעלֿפ טכַאנ יי?
 - .ןעדידרַאּבמָאּב םעדכַאנ ןּוא ןערָאטקעלֿפער עגיזיר טיז

 רעײג-סּוֿפ ןעטַאדלָאס עסַאמ עסיֹורג ַא ןעגנַאגעג ךָאנ זיא טסּוגיֹוא ּביֹוהנָא
 יד ןּוֿפ לייט רעשּביה ַא רעּבַא ,ענווָאק ןוֿפ גנוטכיר רעֶד ןיא עירעליטרַא ןּוא
 יד ןעזיוועּב ךיז טָאה דלַאּב ! ןעסקיּב ןייק טַאהעג טשינ ץלַא ךָאנ טָאה רעייגסו
 -יוקֶע טּוג רהעז ללכּב ןּוא ךעלסקיּב עשינַאּפַאי עניילק טימ?עידרַאװג עשיסו/
 .עג ףרָאװ ַא טָאה יקסזּור לַארענעג רעד עכלעוו ,ליח רעגיזָאד רעד רעד .טריִנ
 ןעצנַאג םעד טָאה ןּוא ןעטלַאהרעֿפ עקַאט ייז טָאה ,ןעשטייד יד ןעגעג ןּוט
 טשינ ,ןערעװ ּוצ ןעגנַאֿפעג הנּככ רעד ןוֿפ טעװעטַארעגסיֹורַא ליח ןעשיסור
 ."עגנַאצ, עשיגעטַארטס עשיגרּוּבנעדניה עטמהירעּב יד "ןעסילש, גידנעזָאל
 .קירּוצ ןעגנַאגעגּפָא גנּונדרָא ןיא ,םעד קגַאד ַא ,זיא ליח רעשיסּור סָאד

 ץלַא גָאט ןעכילטיא טימ ךיז טָאה עירעליטרַא רעד ןוֿפ יירעסיש יד
 עטמהייעּב יד ןעּביֹוהעגנָא ךיז ןעּבָאה דלַאּב .ענליוו ןיא טרעהעג רעקרַאטש
 עידרַאװג עשיסּור יד ּואוו ,(ענליוו רעטעמַאליק 22) עלָאגַאשיימ ייּב ןעטכַאלש
 ןיֹוש ךיז טָאה עדַאנָאנַאק עגיזָאד יד ,עימרַא עשטייד יד ןעטלַאהרעֿפ טָאה
 .טדָאטש ןעסיֹוא דלַאּב ןעמּוקרָאפ טלָאװ יז יו ,ױזַא ענליוו ןיא טרֶעהענ

 לעסיּב שּביה ַא ןעזיוועּב טדָאטש ןיא ךיז טָאה טייצ רעגיזָאד רעד ּוצ/
 סָאד ,ליוויצ ןּוא ןערידנּומ-ייצילָאפ ןיא ןעשנעמ עגיטכעדרעֿפ ןּוא ?עלעקנוט

 ינָעמ ןעּפַאכ ןעגעלֿפ ליז .רעכיז טשינ רהעז ןערָאװעג זיא טכַאנ ייּב ןייגסיֹורַא

 .ןעזָאלּפָא לעּבּור 10 רַאֿפ ייז ןעגעלֿפ ןּוא "טעּברַא ףיֹוא , גָאטייּב וליּפא ןעש

 .כעלש ַא רהעז טייצ רעד ּוצ ןעװעג זיא ענליוו ןּוֿפ דנַאטשּוצ רערַאטינַאס רעד

 יד .טדָאטש יד לוֿפ ןעװעג זיא ארעלָאכ ןּוא עירעטנעזיד ,סוֿפיט טימ !רעש

 .ַאטשעג ןענייז המחלמ רעד רַאֿפ ןוֿפ ןעטעּברַא-גנּורהיֿפרעסַאװ ןּוא-עיצַאזילַאנַאק

 רעשיסּור רעד .טלּוֿפעגרעּביַא ןעוועג ןענייז רעלעטיּפש לד ,טגידנערעפ טשיג ןענ
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 ןייז ןוו רעדילגטימ יד ,זנוא טָאה ((001088 107סחס8פ) *דנַאּברעֿפ-טדעטש ,
 יּפש ןעשירעטילימ ןעסיֹורג ַא ןופ יֹוּב םעד ןעּבעגעגרעּביא ,גנוליײטּפָא רענליוו
 םעד ףיֹוא טעּברַאעג ליפ רהעז ןעּבָאה רימ ,ןעטייהקנַארק עקיּפעלק רַאפ לָאט
 ,טייצ רעד ּוצ ,רעטכעלעג ַא ףיֹוא יװ ,ןערָאװעג גיטרַאֿפ זיא רע--ןּוא ,לָאטיּפש
 םיװעג ןעװעג זיא ןיירעד גידלוש ! עגייװ ןעמונרעפ ןעּבָאה ןעשטייד יד ןעוו
 ןעצנַאג םעד ןוֿפ ךשמ ןיא טָאה רעכלעװ ,"דנַאּברעֿפ.טדעטש, רעד טשינ
 .ענליו ןיא טעּברַא ערַאפטכורֿפ ַא ןּוא עסיורג ַא ףחעז טלעקיװטנע רעמּוז
 יד גידנעצונסיוא ,"דגַאּבױעֿפ:טדעטש, רעד ךָאנ טָאה טסּוגױא ןעטימ ןיא ליפא

 ןעגיּבלעז םעד ןיא טנעֿפעעג ,ענליװ ןוֿפ לָאטיּפש-רעטילימ םעד ןוֿפ עיצַאוקַאװע
 .ןעטַאדלָאס רַאֿפ לָאטיּפש-ַארעלָאכ ןעסיורג ַא ןינּב

 =יטסירעטקַארַאכ ַא ףהעז רעּבַא ,םעניילק ַא ןעלייצרעד ךיא זּומ ייּברעד
 .םָא רענליװ רעד ןוֿפ רעציױרַאֿפ רעד טדנעװעג ךיז טָאה רימ ּוצ .טרּפ ןעש
 עמוד רענליװ רעד ןוֿפ רעד ןעװעג ןיּב ךיא) "דנַאברעֿפ-טדעטש , ןוֿפ גנולייט
 עמוד רעד ןוֿפ ןּוא (גנולײטּפָא רעגיזָאד רעד ןוֿפ דילגטימ רענעּבילקעגסיױא
 -רעּביא ןּוא ןעגַאזּפָא טשינ םהיא לָאז ךיא ,יקסװַאלסנעװ .מ (ַאװָאלַאג-טדָאטש)
 .בָאה ךיא .רָאטקַאד-ףעש ַא ןוֿפ לעטש לד לָאטיּפש ןעטנהָאמרעד םעד ןיא ןעמהענ
 ךיא לײװ ,עלײװרע ד רָאנ לעטש יד ןָצ םהענ ךיא; :טרעֿפטנעעג םהיא
 .טעּברַאעג ןעטרָאד ךיא בא געט רַאּפ ַא ,"טשינ טייצ ןייק לָאטיּפש ןרַאֿפ ּבָאה
 .עגָאלק םעד ,"רידנַאמַאקרעּבױא, םעד ןוֿפ לחעֿפעּב ַא ךיז טמוקעּב לָאמַא טימ
 ןעק רע, ןַא ,שטיװעקשונַאי .געג ,עימֹרַא רעשיסור רעד ןוֿפ דלשה ןעגיד
  "תעגרעֿפ לָאטיּפש ןעשירעטילימ ַא ןיא לָאז ,דיא ַא ,ךיא זַא ,ןעזָאלרעד טשינ
 ,.,! "רָאטקַאד .ףעש ַא ןּוֿפ לעטש יד ןַעמ

 .ענליוװ ןעמונרעֿפ ןעשטייד יד ןעּבָאה םּורַא געט יירד ןיא
 .---ףוס םּוצ טקורעגוצ ךיז רימ ןעּבָאה רעטנהענ ץלַא רעּדָא ,ךילעמַאּפ

 ימוא רעד טימ ןעקָארשעג טָאה עכלעו ,הלשממ רעשיסּור רעד ןוֿפ ףוס םּוצ
 .טדָאטש עסיורג ַא ןּוֿפ גנורעקלעֿפעג עצנַאג ַא רַאֿפ שינרעטיצ ַא ,,,טייקטסואוועג

 טָאה טײקגיזָאלֿפליה ןוֿפ להיֿפעג סָאד ,.המשג רעד ןיא טע'בנגרעֿפ ךיז טָאה
 .רעֿפ ךיז טָאה גנורעקלעֿפעּב יד ...ָ? ןייז רעטייװ טעװ סָאװ ...טקירדעג ףיט
 יד ןעװעג זיא ןעּברָאטשעגסיוַא יו ;ןעטלַאהעּברעֿפ ּואװ ץעגרע ,טקיטש
 ,..ליטש ךילקערש ,ליטש ,טדָאטש

 .ילּוכ ,רוּפּכ-םוי ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה טכַאנ ַײּב רעּבמעטּפעס ןט:4 םעד
 ןטנייז רעטסניֿפ .טעּברַא ףיוא ןעדיא טּפַאכעג דנעװָא ןוֿפ ךָאנ ןעּבָאה טסענַאג
 .ירעד .רעעל ןּוא ,ןעטכיֹולעּב טרָאטעג טשינ טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעסַאג יד ןעװעג
 ןּוא ןעטכיולעּב לעה ןעװעג גינעווניא ןּוֿפ םישרדמ-יּתּב יד ןענייז רעּבָא רַאֿפ
 ךעּבָאה ןעשינרעטַאמ יד ןּוא תורצ יד .ןעשנעמ טימ ןעגערּב יד רעּביא זיּב לּוֿפ
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  ףיז ןעּבָאה עכלעװ ,ןעדיא יד ןוֿפ רעמינּפ יד ףיוא קּורדסיוא רעייז ןעזָאלעג
 .רעֿפ ןעגעלעג זיא ןּוא ןעּבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ץלַא .ןענװַאד ןיא טציהּוצ
 .ידילעּב :המשנ רעשידיא רעכילקילגמּוא ,רענעטילעג ליֿפ רעד ןיא טקיטש
 רעד ,רבע ןוֿפ קילגמּוא עטנײװעגסיא טשינ סָאד ,גנוגירדינרעד ,גנוג
 להיֿפעג עגידנעקירד סָאד ,דיתע ןעטנהָאנ ןעטסּואװעּבמּוא םעד רַאֿפ קערש
 ךיז ןעּביוה עכלעוו ,ןעלחיֿפעג עֿפיט עלַא יד ןּוא שואי רעד ,טײקגיזָאלֿפליה ןוֿפ
 .-- ,המשג רעשידיא רעד ןוֿפ שינעֿפיט רעטסֿפיט רעד ןוֿפ ףיוא ופּכ-םוי
 םּוצ סױרַא המשנ רעד ןוֿפ ןעסירעג ךיז טָאה ,ןעטעּבעג ךיז טָאה ץלַא סָאד
 ,גידנעגָאלק ,םימחר גידנעטעב ,הליסּת רעגידנענייװ רעסייה ַא ןיא לעמיה
 | | ;,,גידנַעֿפַאה

 ,רעשידיא רעגיצרַאה ַא ּוצ רעוא םעניײֿפ ַא טימ ּוצ ךיז רהיא טרעה
 ,תורצ עכילגעט יד ץּוח זַא ,רהיא טקרעמ ,הליפת רעגיד'רוּפּכ-םוי סרעדנוזעּב
 רהיא ןיא ךָאנ טגיל ,גיניזטסוָאװעּב ץנַאג טגָאלק ןּוא טנײװ יז עכלעוו רעּביא
 ךָאנ שינעקנעּב עֿפיט עגיניזטסּואוועּבמוא רעגינייװ רעדָא רהעמ יד ןעגרַאּברעֿפ
 .רעֿפ ןעצנַאגניא זיא רעכלעוו ,טלהעֿפעג ךיז טָאה רעכלעװ ,רבע ןעסיורג םעד
 סע רעכלעװ ןוֿפ ,דיּתע ןעגיטכיל ַא ףיֹוא גנּוגֿפָאה ַא ןיא ןערָאװעג ןעלַאֿפ
 ןּוֿפ םזיגַארט ןעכילקערש םעד ןעגָארטּוצרעּבירַא ףיא חוּכ רעד ךיז טּפעש
 .ןעגעל ןעשידיא םעד

 עשינַאּפש יד ןוֿפ ןוגנ רעד ןעגנולקעג טָאה גירעיורט ןּוא סיורג-שיגַארט
 ,,,ירדג-לּכ ,--ןענַארַאמ

 ןיא ןעדיא ןעּבָאה טרעדנוהרהָאי ןעטסגיצנַאװצ םעד ןוֿפ ּבױהנָא ןיא
 ַא ןוא ןערעסערג ַא ךָאנ רשפא סיזירק ַא ןעגָארטרעּבירַא טזּומעג דנַאלסּור
 יעיציזיװקניא רעד ןיא עינַאּפש ןיא רעדירּב ערעייז רעדייא ,ןערעגיד'הנּכס
 | ,,.טייצ

 -סנַאמ ןּוא ןעױרֿפ ;ןענװַאד עגיד'רוּפּכ-םוי סָאד טגידנעעג ךיז טָאה סע
 .עגרעדנַאנּוֿפ ליטש ךיז ןענייז ןעגיוא עטרעלקרעֿפ ןּוא עטנײװרעֿפ טימ ליב
 ,םייה ַא ךיז ּוצ ןעגנַאג

 יעקלעֿפעּב רענליװ יד עכלעװ ,טכַאנַא ןעּבױהעגנָא רעצ} ךיז טָאה ָאד
 ,טּבעלעגרעּביא טשינ ןַאד זיּב ךָאנ טָאה גנור

 .כױלוצֿפיוא טּונימ 10--5 עלַא ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה ןָא טכַאנ עּבלַאה ןוֿפ
 ןערעהרעד ףֹּכיּת ךיז טגעלֿפ סע עכלעװ ךָאנ ,ןעצילּב עסייו ,עקרַאטש ןעט
 רעזייה יד ןּופ טנעװ יד זַא ,רעקרַאטש ַאזַא ,סײרֿפױא רעגידרענּוד רעקרַאטש ַא
 יד ןעֿפרַאװ סָאד זַא ,ןעועג זיא קּורדנייא רעטשרע ןיימ .ןרעטיצ ןעגעלֿפ

 ךיא ןיּב םעד ּוצ .סעּבמָאּב טימ םענייאניא טכיל-רָאטקעלֿפער רעייז ןענילעּפעצ
 .טעּב ןוֿפ ןײטשֿפױא טלָאװעג טשינ ּבָאה ךיא זַא ,ןערָאװעג טניואוועג ױזַא ןיוש
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 ץלַא ןערָאװעג רעטײװ סָאװ ןענייז ןערענּוד ןּוא ןעצילּב יד יװ ,רעּבָא ױזַא
 ןיּב ןּוא ענליװ טרידרַאּבמָאּב ןעמ זַא ,טניימעג ךיא ּבָאה ,רעטֿפע ןּוא רעקרַאטש
 עלַא :המוהמ עכילקערש ַא ןענוֿפעג ךיא ּבָאה פערט יד ףיוא ,ןענַאטשעגֿפױא
 רעדניק ןּוא ןעױרֿפ ,ליּבסנַאמ ענעוטעגנַא-ּבלַאה ,עכיילב-טיוט ,זיוה ןוֿפ םינכש
 ןיב ךיא .,טדָאטש יד טרידרַאּבמָאּב ןעמ וא ,קערש לוֿפ ,ןעירשעג ןעּבָאה
 רעד טָאה סָאד :תמא םעד טסּואװרעד דלַאּב ךיז ּבָאה ןּוא סָאג ןיא סױרַא
 5פיוא טימַאניד טימ עימרַא רעשיסור רעגידנעטערטּפָא רעד ןוֿפ דרַאגרעירַא
 ןּוא סעמרַאזַאק ,סרעלכַייּפש ,ןעיירעקעּב עשירעטילימ יד ,ןעקירּב יד ןעסירעג
 עכלעװ ,ןענהַאּב:עזיא יד ףיוא רקיע רעד ןּוא טדָאטש ןיא םינינּב ײלרעלַא
 .ײז ַא .העש 4 רעּביא טרעיודעג טָאה סָאד .טכיורּבעג גיטיונ טָאה אנוש רעד
 .עג טָאה סֶע .לָעקנּוט ןעװעג ךָאנ ןיא סע סַאג ןיִא סױרַא ךיא ןיּב 5 רעג
 ךיז טָאה ןעטַאדלָאס-רעײגסוֿפ עשיסור קלָאּפ ַא .עלעגער רעטלַאק ַא טצורּפש
 סעּפע ּבילוצ ךיז טָאה גנוגעװעּב יד .סָאג רענליװ רעד ףיוא ןעגיוצעגסיוא
 --ןּוא עדנַאמָאק ַא טרעהרעד ןעטייװ ןוֿפ ךיז טָאה ,רעּבָא דלַאּב .ןעטלַאהרעֿפ
 זיא סיֿפ יד ןוֿפ ּפַאלק רעשימטיר רעד ;ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז ןעטַאדלָאס יד
 ןעדנואװשרעֿפ ןעצנַאג ןיא רע זיא דלַאּב .רעליטש ןּוא רעליטש ץלַא ןערָאװעג
 ..ןעצרַאה ןֿפוא גיטעמוא סעּפע ,טלַאק ,סַאנ ,רעטסגיֿפ .ןערָאװעג

 גנורעקלעֿפעב רעד ןוֿפ לייט רעשביה ַא זיִא םּורַא העש רָאּפ ַא ןיא
 םענירגע םעד םּורֲא ןעבילקעגֿפױנוצ ךיז ןעּבָאה עלַא טעמּכ .סָאג ןיא סיֹורַא
 ןיא זַא ,ןעטילעג גינייה ױזַא סײרֿפוא םעד ןוֿפ טָאה רעכלעוו ,'קירּב
 ./ג3רעבירַא ןעשטײד יד ןעּבָאה םּורַא העש עכילטע

 רַאֿפרעד .עירעליטרַא ערעװש רע זו םהיא רעביא טרהיֿפ
 ןוֿפ רעזייה עלַא ןיא ןעּביוש עלַא ןעגָאלשעגסױא סײרֿפױא רעד טָאה ,רעּבָא
 דלַאּב ,זָאלג טימ טקעדעּב ןעװעג ןעגַײז ןערַאוטָארט עלַא .ןעסַאג עגימורַא יד
 .רָאֿפסױא--רעטײר עשטַײד עגקצניא ןעזײװ ןעמונעג ןעטייוו ןּוֿפ ךיז ןעּבָאה
 | .ןעגנַאגּוצ ךיז זיא ןעסַאג יד ףיוא םלוע רעד ,רעש

 ,עגליוו ןיא ןײרַא ןעטַאדלָאס עשטייד עטשרע יד ןענייז רעגייז ַא 9 םּזרַא
 עשטייד יד טנעגעגעּב טשרמולּכ ןעּבָאה ןעמַאד עשיליופ יד זַא ,תושעמ עלַא
 םוּכ זיא -- "!ַארוא, ןעירשעג ןעּבָאה ןעדיא זַא ןּוא ןעמולּב טימ ןעטַאדלָאס
 ןיא רעדניק.ןעסַאג ןּוא ןעשנעמ עגיטכעדרעפ רהעז עלעֿפײה ַא ץּוח ; רקשו
 ןוויכב טייצ עצנַאג יד ךיז ּבָאה ךיַא :סַאג ןפיוא ןעזעװעג טשינ רענייק ללכּב
 ,םישרדמ-יּתּב יד ןיא ןעװעג רופּכ-םוי ּפילוצ ןענייז ןעדיא .,,טקוקעגוצ טּוג

 טננטעהנקאטקאשאע יראה רע טל ניר



 הלשממ עשטייד יד

 .ענליוו ןעמהענרעפ םעד ךָאנ טייצ עטשרע יד

 ןעשטייד יד ןעּכָאה הירֿפ רעד ןיא רעגייז ַא 9 רעּבמעטּפעס (18) 5 םעד
 עגײלק ןעויװעּב טדָאטש ןיא ךיז ןעּבָאה טייצ רעד םּורַא .ענליו ןעמונרעֿפ
 דניװשעג ןעזָאלעגקעװַא ךיז ןעּבָאה עכלעוו ,רעײגסוֿפ עשטייד ןוֿפ סעפּורג
 עלַא טדָאטש-ןעסיוא ןּוא.ןיא ןעּפַאכרעֿפ ַײּברעד ןוא טדָאטש יד ןעשרָאֿפוצסיױא
 =ַאלעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעטַאדלָאס עשיסור יד עֶלַא ללכּב ןּוא ענענַאטשעגּפָא
 גידנערתיֿפ ,רעטײװ ןעזיװעּב ךיז ייז ןעּבָאה דלַאּב ...ןעגנַאֿפעג ןעמהענ ןעז
 .ןעטַאדלָאס ענעגנַאֿפעג לעסיּב עשּביה ַא

 עשיסּור יד ןעהעז ּוצ קורדנייא ןעגידריװקרעמ ַא טכַאמעג טָאה סע
 ןוֿפ "ררעה, יד ןעװעג קירּוצ העש עכילטע טימ ךָאנ ןענייז עכלעוו ,ןעטַאדלָאס
 | ,ענעגנַאֿפעג סלַא ,דנַאל

 עצרַאװש, יד ,דרַאגנַאװַא רעשטײײד רעד ןעזיװעּב ךיז טָאה דלַאּב
 עטרעטַאמרעֿפ ןוא ענעּבירטרעֿפ ףיוא "ןערַאוה-טױט, יד רעדָא "ןערַאזוה
 טָאה ,"!ןעקַאזָאק עשטייד, ;דנעה יד ןיא ןעויּפש עגנַאל ,עניד טימ דרעֿפ
 ןיא טָאה סָאװ ,ריציֿפַא ןַא ןערהָאֿפעג זיא שארּב .,,לעגניא ַא ןּוטעג יירשעג ַא
 רדסּפ ךיז טָאה רע ןעכלעװ טימ ,גניניורּב ַא ןעטלַאהעג דנַאה רעטכער רעד
 ,ןערהָאֿפעג זיא רע עכלעװ ײּברעֿפ ,רעזַײה יד ןּוֿפ רעטסנעֿפ יד ןיא טליצעג
 טָאה דנַאה רעקניל רעד טימ ;לַאֿפנָא ןַא ןעטרָאד ןוֿפ תועמשמ גידנעטרַאװרעד
 ןעטירעג זיא רע ןעכלעװ ףיוא ,דרעֿפ ןייז טעוװערעקעג רע

 ,"קירב םענירג, ןכרּוד טרישרַאמנײרַא טָאה עירעלַאװַאק עשטייד לד
 ןייג ןעמּונעג ןעּבָאה עירעלַאװַאק רעד ךָאנ .וו .זַא ןּוא סַאג רעשטייד ,רענליוו
 עשטייד יד .עירעליטרַא םעדכָאנ ןּוא ,עטרעטַאמרעֿפ רהעז ךיוא ,רעײגסוֿפ
 / צשטייד יד .געט עכילטע ןּוֿפ ךשמ ןיא ענליװ ךרּוד ןעגנַאגעגכרּוד זיא עימרַא
 -יילק ַא טדָאטש ַא ךרוד ןערהיֿפֿכרוד ןיא סרעטסיימ עסיורג ןעװעג ךיוא ןענַײז
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 יד :רעסיורגַא רהעז זיִא סע זַא ,ןעטכּוד ךיז לָאז סע זַא ,ױזַא ליח םעג
 טדָאטש ןרעּביא ךיז גודנעיירד ,ןייגכרּוד טגעלֿפ ןעטַאדלָאס עפורג עגיּבלעז
 םעדכרוד ..ןרעמּונ ןּוא ןעלטיה ערעדנַא טימ ןעטלעז טשינ ,לָאמ עכילטע
 | ןענָאיּפש יד וליפא ןערַאנּפָא יז ןעגעלֿפ

 ,לגנַאל ןוֿפ תורוש עגנַאל ןעיװעּב ךיז ןעּבָאה עימרַא רעד רעטניה |
 .ץוש ןיא ץלַא ,עטקעדרעֿפ טּוג ןעֿפײר ענרעזיוא ףיֹוא טנעזעדּב טימ ,עטיירב
 ןעגיוצעג רדסּכ ךיז ןעּבָאה תורוש עגיזָאד יד .סנעגָאװ ,עטּברַאֿפעגּפָא רילָאק
 .נּוא גידנעטלַאהעּב ,םישדח עצנַאג ,תוקספה עניילק ץנַאג טימ טכַאנ ןּוא גָאט
 ףממ לַאירעטַאמ-סיש יא ,דרעֿפ ןּוא ןעטַאדלָאס רַאֿפ גראוונעסע יא טנעזערב ןרעט
 יד יװ ,רעדָא ,ןעסור יד ,װ .זַא ןּוא ןעטַאמרַאה יא ,ןעסקיּב יא ,םינימה
 יוצ "שירעלטסניק , יֹוזַא ןעּבָאה ,ןעזױצנַארֿפ יד טרעכיזרעֿפ ןעגָאה ןעשטייד
 ליֿפ ןעגנַאגרעֿפ ןענייז סע זַא ,םינינב ערהיא טימ ןהַאבנעזײא יד טגידעש
 ןעשטייד יד ,טכיררעפ ןעצנַאגניא ןהַאּב יד ןעבָאה ןעשטייד יד רעדייא ,םישדה
 ןעטכיגרעֿפ ןהָאּב יד ייז ןעטלָאװ רעסעּב : טגָאזעג לָאמ רהעמ רימ ןעּבָאה
 .סיֹוא ײנסָאר ןוֿפ געט עכילטע ןיא רהיא רימ ןעטלָאװ ןַאד ,ןעסירעגֿפױוא רעדָא
 ויא סע זַא ,טכַאמעג עילאק גיצנוק יֹוזַא רעּבָא ןהָאּב יד ןעּבָאה ייז ; טיוגעג
 ...ןעטכיררעֿפ ּוצ יז רעװש ללכב

 ןעטַײצעּב ןיוש גָאט ןעגיבלעזמעד עמוד עשיליוּפ יד ךיז טָאה לייוװרעד
 זיא רלַאּב ..'סעַײג עגיטכיװ, ףיוא גידנעטרַאװ ןינּב רהיא ןיא ןעּבילקרעפ
 רַעּבָא זיא ,עמוד ןיִא טיזיו ַא טימ רָאטַאנרעּבּוג רעשירעטילימ רעד ןעמּוקעג
 טיג ןעקַאילַאּפ יד ןעּבָאה ,ןעדיא זנוא .טַײצ עצרוק ץנַאג ַא רָאנ ןעּבילּברעֿפ
 א סלַא ,עמּוד יד ןעשטייד יד ןעלעטשרָאֿפ גידנעלעװ ,עמּוד ןיא ןעטעּברעפ
 :נוא ןעּבָאה ןעשטייד יד .טדָאטש "ףנשיליופ-ןייר, ַא ןוֿפ טֿפַאשרעײטשרַאֿפ
 | ,..ןעגיוושעג--ןוא טלעכיימשעגרעט

 ;ײֿפ רקיע רעד ןוא גידנעגניז ,גידנעליּפש ,ןעזיװעב ךיז ןעּבָאה ױלַאּב -
 .געלג ,ערַאברעדנואוו ַא -- ןעטַאדלָאס עשטייד עטהורעגסיוא רהעמ יד גידנעֿפ
 רעייז תֹוחּפה לכל ןוא ןעריציֿפָא עלַא .עימרַא עטריּפיװקע גיטכערּפ ,עגידנעצ
 .ָאעג ,ךיז ףיוא רעדָא ,ךיז ייּב ןעגָארטעג ןעּבָאה ןעטַאדלָאט לַײט רעסיורג ַא
 עֶלֵא טעמּכ .ןעמּוקנָא ןעגעלֿפ יז ּואװ ,רעטרע יד ןוֿפ ןעטרַאק עשיֿפַארג
 ןעּבָאה ייז ,ךעלּפמעל עשירטקעלֶע ןעגָארטעג טסורּב ןֿפיוא ןעּבָאה ןעטַאדלָאס
 .רעֿפ טָאה לייט רעדעי .ךיז טניֿפעג סָאװ ואוו ,טגערֿפעג טיג םענייק ייּב ךיז
 ןּוא שינעגנערדעג םּוש ןייק .םינינּב ןּוא רעזייה ,סעמרַאזַאק *עגייז, ןעמונ
 ןיא ןוא גיהּור ,ליטש ;ןעהעזעג טינ ץעגרע ןיא ךיז טָאה גנּונדרָאמּוא םּוש ןייק
 ליח סָאד ךיזו זיא םײה רעד ןיא ךיז ליב יװ ױזַא ,גנּונדרָא רעטסנעש רעד

 ףיז טָאה ליח ןעשירּפ םעד ןוֿפ לַײט רעסיורג ַא ,טדאטש ןרָעּביא ןעגנַאגעגרעדגַאגּוֿפ !
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 (3) םרוטש ןיא



 םעד "ןעּביײרט, קעװַא דגיושעג זיִא ןּוא ןעטלַאהרעֿפ טינ טדָאטש ןיא ללכּב

 עסיֹורג ַא ןעזיװעגסיֹווַא רעײגסוֿפ עשטייד יד ןעּבָאה ייברעד ,אנוש

 | .ןרעדנּואוװעּב ּוצ ןעװעג זיִא עכלעוו ,ןייג םייּב טייקדניװשעג

 טימ ךײלגרעֿפ ןיא ןעגיוא יד ןיא ןעֿפרָאװעג ךיז טָאה ץלַא רַאֿפ רהעמ

 ערעסערג ךָאנ יד ןּוא ןעליּבָאמָאטױא להָאצ עסיורג יד עימרַא רעשיסּור רעד

 ןעװעג ןעשטייד יד ייּב רעּבָא זיא רַאֿפרעד .ןעטַאמרַאה להָאצ ,ךרע יפל

 "רעמעּב ײּברעד ןעגעלֿפ ןעשטייד יד .דרעֿפ עטרעטַאמרעֿפ ,עירעלַאװַאק גינייוו

 ,"טעּברַא קיטש ַא ןּוטעגּפָא רַאֿפרעד ,רעּבָא ,ןעּבָאה יז, ןעק

 רעייז ץּוח ןעגיוא יד ןיִא ןעֿפרָאװעג ךיז טָאה ןעטַאדלָאס עשטייד יד ַײּב

 ןעצנַאג ןכרּוד ןָא זייוודניק ןוֿפ ייז ייּב זיא עכלעוו ,ןילּפיצסיד עטמהירעּב

 טייקכילטקניּפ עסיורג יד--,קיכיסּפ רעד ןיא ןעגנורדעגנייא ,ךּוניח ןוֿפ םעטסיס

 ןעטַאדלָאס עטּושּפ ץנַאג ןייש יװ .ץנעגילעטניא עסיורג יד רעדנּוזעּ ןּוא

 ירעֿפ טשרָאקָא ןעּבָאה יז עכלעװ ,רעטרע עיינ לד ןיא טריטנעירַא ךיז ןעּבָאה

 םעד רָאטקָאד ַא טגערֿפ לָאטיּפש רענליוװ ַא ןיא :טקַאפ ַאזַא טזײװעּב ,ןעמּונ

 ּואװ ,דנעגעג יד ךיז טֿפּור יװ, :טַאדלָאס ןעשטייד םענעגנַאֿפעג ןעטעדנואוורעֿפ

 *עג טכַארט ַא טּונימ ַא טָאה טַאדלָאס רעד "? ןערָאװעג טעדנואוורעפ טנעז רהיא

 גיד'חרזמ.ןֹופצ רעטעמָאליק 12 ןעמיקעגרָאֿפ זיא סָאד ,--:טרעֿפטנעעג ןוא ןּוט

 יד ןעשיווצ עטעדליּבעג--ךיֹוח ּוליֿפַא ןּוא--לעטימ ןּוֿפ טנעצָארּפ- רעד ,'טַאש ןּֿפ

 ירעסיורג ַא רהעז ןעװעג זיא ןעטַארלָאס עשטייד

 ןוֿפ להָאצ עגיזיר יד ןעגיוא יד ןיא ןעֿפרַאװעג ךיז טָאה רעטייוו

 טָאה עכלעוו ,ןעטַאדלָאס ןּוא ןעריציֿפָא עשטייד יד ןעשיווצ "רעלציירק:ןעזייא ,

 ,טּומנעדלעה ןעסיורג רהָעז ןעזיוועּב

 .רעכיז רעייז ןעזַײװסױרַא ןעמעלַא רַאֿפ ןעגעלֿפ ןעטַאדלָאס עשטייד יד

 יװ ,םעד ןעגעװ ןעגערֿפ ייז טגעלֿפ ןעמ ןעװ ,רעּבָא ,ןוחצנ רעייז ןיִא טייק

 סעּכ ןיא ןערעװ ַײז ןעגעלֿפ ?ןייז חצנמ ףוס לֹּכ ףֹוס טֶעװ רעװ ,ייז ןעניימ

 . ןיוש ןעּבָאה רימ ?רעװ--טסייה סָאװ, :ןרעפטנע ַײרשעג ןעזייּב ַא טימ ןּוא

 ,ןוחצנ ןייז ןיא רֶעכיז זיא סָאװ ,רעד ,"!סיוא זיא המחלמ יד | ןעװעג חצנמ

 ,רעד ;גיהּור טרעפטנע ןּוא םהיא ייּב טגערפ ןעמ ןַעװ ,טינ ךיז טרעזייּב רעד

 ירעד ןַעיירש ןטימ ליװ רַע זַא ,רָאנ טימרעד טזייוװעּב ,ךיז טרעזייּב סָאװ

 יייתוקפס ענעגייַא עגייז ,ןעטלַאהעּב תֹוחּפה לכל רעדָא ,ןעקיטש

 ײב ןעסעזעג ךיא ןיּב עיצַאּפּוקָא רעשטייד רעד ןוֿפ געט עטשרע יד ןיא

 עשטייד ײװצ ,רימ ּוצ ןייגרעד טעװ סע זיּב ,טרַאװעג ןּוא רעריזירפ רענליװ ַא

 ןעּבָאה ןּוא ןרעדנַא םעד ןוֿפ רענייא טייוו טשינ ןעסעזעג ןענייז ןעטַאדלָאס

 . ןײמ ןעמּונרעֿפ ּבָאה ךיא יװ .ךילדנײרֿפ ךיז ןעשיװצ גידנעדַײר ,טריזַאר ךיז

 ַא טַײז ןיימ ןיא | גידנעֿפרַאװ ,יז ןּוֿפ רענייא טָאה ,ייז ןּוֿפ טײװ טשינ טרָא
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 רעטציא, :ןיטעג ייושַעג ַא ךיוה רהעז ןוויכּב ,דשח ןּוא ארומ לוֿפ קילּב
 רעטעמָאליק 600 עגיטשיג זנּוא ןעּבילּב םעדכָאנ ןּוא ןירַאּפ רימ ןעמהענרעֿפ
 ."!סיֹוא ןיא המחלמ יד-.ןּוא גרוּברעטעּפ זיּכ

 ףיוא גידנעקּוק טשינ ,טָאה ,ןהעזעג טשינ ךימ טָאה רעכלעװ ,רבח ןייז
 ןףוס ַא ןעמהעג סָאד טעװ ןעװ !דרַאכיר ,רעּבָאי :טגָאועג ליטש ,םהיא
 ײב--ןַאמעג רעד ןּוא װערַאג רעד ,לעסקייוװ יד םעדכָאנ ,עטרַאװ יד רעהירֿפ
 םעד ןעלעװ רימ יװ :טגָאזעג זנוא ןעמ טָאה ןעכייט עגיזָאד יד ןּופ ןעכילטיא
 ןעּבָאה דיר עגיּבלעז יד ,המחלמ רעד ןוֿפ ףוט ַא ןייז טעװ ,ןעמהעננייא ךייט
 ןיִא ּואװ .ענליװ ײּב ןּוא ענװָאק ייּפ ,ױשרַאװ ייּב ,זדָאל ייּב טרעהװעג רימ
 עטכולֿפרעֿפ יד ןיא ןעגיל ןעזומ רעטניוװ ַא ךָאנ רימ ןעלעוו ?םולש רעד
 ,"! רהעמ תוחּכ ןַײק ןיוש ָאטשיג {סנעּבָארגיץש

 לָאמַא ךָאנ ןּוא ןעריזַאר ןייז ןעסירעגרעּביא טָאה ,רבח רעטייװצ רעד
 יו ,רעכעה רעדיװ רע טָאה ,קילּב ןעלוֿפ דשח ַא טייז ןיימ ןיא גידנעֿפרַאװ
 :ןעירשעגטיוא ,ןעװעג גיטיונ זיא סע

 ונּוא ןעּביילּב םערכָאנ ןֹוא וירֲאּפ רימ ןעמהענרעֿפ רעטציא ןּוא
 יו טיוא זיא המחלמ יד ןּוא--גרוּברעטעפ זיּב טטרָאיװ 600 ַא

 טָאה םהיא יו ,ללטש ןּוא רבח םּוצ ןעגיוּבעגרעּביא ךיז רע טָאה ייּברעד
 : ןעוועג ףיסומ לוק ןעגיטעמוא ןַא טימ ,טכַאדעג ךיז

 :רעֿפ רעד ןוֿפ טשינ ףוס םּוׁש ןייק ךיז טהעז סע ,דַארעמָאק ,עיק--
 ..,"! המחלמ רעטכולֿפ

 ףורח טלעװ עצנַאג יד ,רעגנַאל רהעז רעד ןוֿפ ףוצרּפ רעכילקערש רעד
 ןיש טָאה--תונחצנ עגידקפוסמ ערהיא טימ תמחלמיטלעװ רעגידנעכַאמ
 רעגיז ןעטרעטַאמרעּפ םעד ןעקערש ןוא ךיז ןעזײװסױרַא ןַעּביױהעגנָא טלָאמעד
 = ,,ןעטגיזעּב םעד יװ רעגיגייוו טשינ

 ןעסַאג עלַא ףיֹוא ךיז טָאה ,עגליוו ןעמונרעֿפ ןעּבָאה ןעשטיוד יד יװ דלַאּב
 שיװטיל ,שיליוּפ ,שיסּור ,שטייד ןיא העדומ עטּפעלקעגסיוא עסיורג ַא ןעזיוועּב
 .רעֿפ ןעגעװ טדערעג גיד'הװאג ךיז טָאה סע רעכלעװ ןיא ,שיסּור-סיײװ ןוא
 ןוא דגאלסּור ּוצ האנש ןעגעװ ,דנַאל סָאד ןעײרֿפַעּב ןּוא ןעסור יד ןעּביירט

 -געדניה לָאשרַאמדלעפ ןעטרעטעגרעפ ןעשטייד יד ןּופ םעד טָאה רעויורעטניא ןַא ןעװ (*
 יװ :טנערפעג (?גנוטייצ רענליוו ,) עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןּופ טיײצ רָעטשרע רעד ןיא ראג גרוּפ
 ינעשז רעד טָאה---,עוויטנַעּפָא ןא ןעּבױהנָא ןָעלָאז ןעסור יד זא ,ןייז טלָאמעג ךָאנ ןעק ,רע טניימ
 ,"רעבָא , } ראפרעד ןַעגױט לָאז "ןָאילּוּב רעניד, רעשיסור רעד זַא ,טשינ טנײמ רע סָאד ,טרעפטנעעג
 ןייק ןעמ ןעק המחלמ לעגיזָאד רעד ןיא} ,ןעװעג ףיסומ גרוּבנעדגיה רעגיטכיזרָאפ רעד טָאה
 ,,"ןעגָאז טשיג תואלבנ

| 
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 לרֲעּפ רעטסנעש רעד זיא ענליװ, זַא ,םעד ןעגעװ ,ןעליוּפ ּוצ טֿפַאשדנײרֿפ
 יבערעֿפ ךיז טָאה ףּורֿפױא רעד רעדָא חעדומ יד ."ןיֹורק רעשיליוּפ רעד ןיא
 :טע'מתחעגרעטנּוא ."!ןעליֹוּפ ןעמרישעּב לָאז טָאג; :רעטרעװ יד טימ טגיד

 ((1/81 7161|) לײֿפּפ ףַארג ,רָאטַאנרעּבּוג רעשירעטילימ ||
 ּוצ טָאה רעכלעװ ,רעקּוצ ליֿפּוצ ןעװעג זיא העדומ רעגיזָאד רעד ןיא

 =לסײרּפ.חרזמ יד ןוֿפ האנש רענעסיּברעֿפ רעטלַא רעד טימ טרינָאמרַאה טכעלש |
 ןעּבױלג ןענעק לָאז ןעמ ידֹּכ ,ןעקַאילָאּפ יד וצ (רעצוזעּב-טּוג) "רעקנוי, עש
 ףַארג ןעקניסיז ןעגיזָאד םעד ןעמ טָאה ןעגרָאמ ףיוא ןיֹוש עקַאט ןּוא .,.רהיא ןיא
 :טרעקוצעגרעּביא רעדָא "ןעצלַאזעגרעּביא , טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד טֿפַאשעגּפָא
 - ,טייצ רעטשרע רעד ןיא סרעדנּוזעּב ,ןעסַאג יד ףיוא תועדומ יד ןענייז ללכּב
 ךיז טָאה טכַאמ עשטייד יד ןעכלעװ ךרּוד ,לעטימ עגיצנייא סָאד טעמּכ ןעוועג
 -שרע יד ןענייז טדָאטש ןיא .גנורעקלעֿפעּב רעגיטרָא רעד טימ ןעגָארטעגפיוא

 ןעװעג טשינ ,ןעסיוא ןּוֿפ טשיג ,עגיטרָא טשינ ,ןעגנוטייצ םּוׁש ןייק טייצ עט -
 ןעגנוטײצ יד ךרּוד זַא ,טַאהעג ארומ ןעּבָאה ןעשטייד יד לײװ ,טביולרעד
 טשיג ךיז ןענָאיּפש יד ןעלָאז ,ןע סנָאנַא יד ךרּוד רעדנווע ב
 ןעטקַא עשירעּבעגצעזעג ןּוא ןעגנּוגדרָארעֿפ עלַא ! דנַאלסױא טימ ןעגָארטֿפױא
 .ןערעװ טלייטעגטימ גנורעקלעֿפעּב רעד ןעגעלֿפ טכַאמ רעשירעטילימ רעד ןוֿפ
 .ןעסַאג יד ףיוא (26420010240000060) תועדומ ךרּוד

 ףַאֿפעגּפָא דלַאּב ןענייז העדומ רעטשרע רעד ןיא תונושל ףניֿפ יד ןוֿפ
 ןעמּוקעגּוצ רעטעּפש ןיא רַאֿפרַעד .שיסור-סיײװ ךיוא ךָאנרעד ןּוא שיסּור ןעל
 ,המחלמ עסיורג ַא ןעּבױהעגנָא דלַאּב ןיוש ןעּבָאה רימ ןעכלעוו רַאפ ,שידיא

 יד ןעמעלַא ייּב טעמּכ ךיז ןעּבָאה ןעשטייד יד ןּופ ןַעמּוקנָא םעד טימ
 רעד .טגיהורעּב לָאמַא טימ ןעװרענ ענעגױצעגנַָא קרַאטש ּוצ ןּוא גנַאל ּוצ

 עלערוטלּוק יד ןּוא טיקרעכיז יד ,ןעשטייד יד ןּופ חוּכ רעגידנערינָאּפמיא
 ןעּבָאה ,ןענַאטשעג המחלמ רעד תעשּב וליפא ןענייז יז ןעכלעוו ףיוא ,ךיוח

 .ענייז רַאפ סעיטנַאדַאג עלַאמינימ יד ןעּבעגעג טנַאק ןופ רעגריב ןעכילטיא |

 טָאה רעטַײװ .טַאהעג טשינ רעטציא זיּב טָאה רע עכלעװ ,טכער עכילרעגריּב

 ןעלקַאװ םעד ּוצ ףוס ַא טכַאמעג עיצַאּפּוקָא רעשטייד רעד ןּופ טייקרעכיז יד

 יד ..ןעגרָאמ ןעטנַאקעּבמּוא םעד רַאפ ארומ רעגידנעטש רעד ּוצ ןּוא ךיז

 ןעּפָאלשעג טכַאנ עטשרע יד ןענײז רימ ןּוא טגיהּורעּב ךיז ןעּבָאה ןעוורענ

 | .ףיט ןּוא גיִהּור לָאמ ןעטשרע םּוצ טייצ רעגנַאל ַא רַאפ

 ףיֹוא ןעמ טָאה עיצַאּפּוקַא רעשטייד רעד ןוֿפ געט עטשרע יד ןיא ןיוש

 ריּפַאּפ עטרילָאק ײלרעלַא ףױא ןענעייל טנעקעג ךעלעקניװ ןּוא ןעגעוו עלַא

 יד ."!ןענָאיּפש רַאפ ךיז טיה !ןעטַאדלָאס, :ןעּבירשעגנָא תויִתוָא עסיורג טימ

 ףעכלעװ רַאפ ,שזַאנָאיּפש ןעגעג המחלמ ַא טרהיפעג ךיוא ןעּבָאה ןעשטייד
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 ןוא עימרַא ערעדנַא עדעי יװ ,טַאהעג ארומ יוזַא טקנוּפ טָאה עימרַא רעייז
 עצנַאג ןעגעג המחלמ ןייק טרהיפעג טשינ רעּבָא ןעגָאה ייז }רהעמ ךָאנ רשמא
 :קרעמ רעייז טימ ןעּפַאכ ןעגעלפ יז עכלעװ ,ןענַאיּפש ןעגעג רָאנ ,רעקלעּפ

 .עגטױרַא ךיז טָאה ייּברעד .םינימה לּכמ ײצילַאט-םיהעג עטריזינַאגרָא גידריוו
 ןענײז רעקלעפ עלַא ןַא ,ןײז טנעקעג טשינ שרעדְנַא טָאה סע יװ ,ןעזיוו
 ןעגעלפ ןעשטייד יד .ןענָאיּפש יד ןעשיווצ ןעטערטרעפ ךיילג רעגינַײװ-רחעמ
 ײז ןעמ טגעלפ רעטייװ :ייז ןעניפעג ןעטלעז טשינ ,ןענָאיּפש ןעכּוז גידנעטש

 זיא םעגייק .ליטש ןּוא גיחור ץלַא--ןעזָאליײרפ רעדָא ן'טפשמרעפ ןּוא ן'טמשמ
 ַא רַאפ קלָאפ יא סע ןעכלעװ ןעגידלושעב ּוצ ןעלַאֿפעגגײא טשינ לָאמ ןייק
 ...ןענַאיּפש עלעטייה

 טייצ רעטשרע רעד רַאפ זיא ,ןערָאװעג טגָאזעג ןעביוא ןיוש זיא סע יװ |
 יד .ןעװעג טשינ גנוטייצ םּוׁש ןיק ענליװ ןיִא עיצַאּפּוקָא רעשטייד רעד ןופ
 עשטײד יד ךרוד רָאנ ןעמוקעה ךיז ןעגעלפ טלעװ רעצנַאג רעד ןּופ תועידי
 עלַא רעטרע עסיוועג ןיא ןעגנעתסיוא טגעלפ ןעמ עכלעוו ,ןעמַארגעלעטיָאידַאר

 תונוחצנ עשטייד עלַא תוכיראב ןערעװ ןעּבעגעגרעּביא ןעגעלפ ןעטרָאד .געט
 רָאג ןעבעגרעּביא ןעמ טגעלפ דנַאלסּור ןוֿפ :תולּפמ ענעטלעז יד רוצקּב ןוא
 .טרעסערגרעֿפ קרַאטש סָאד יא ,תולּפמ יד

 טָאה ענליװ ןעמהענרעפ ןעשטייד םעד ךָאנ ןעבלַאהרעדנַא םישדח ַא
 -נָא "סעמַארגעלעט, עלַא יד טָאה רעכלעוו ,רעמהענרעטנּוא ןַא ןענופעג ךיז
 ,"טָאלּב- גו98, ןעמָאנ םעד רעטנוא לעטעלב רעדנּוזעּב ַא ףיוא ןעקורד ןעביוהעג
 טכלעו ,(ןעסנַאנַא) תועדומ ךיז ּוצ ןעהיצוצ ןעמונעג דלַאּב טָאה לעטעלּב סָאד
 ירד ןיא טקורדעג ךיז טָאה "טַאלב- גּולפ , סָאד .םויק ןייז טרעכיזעג ןעּבָאה
 זיא'ס .גינעפ ירד טסָאקעג טָאה ןוא שידיא ןּוא שיליומ ,שטייד :תונושל
 ןעגיזָאד םעד גנילצּולּפ ןעּבָאה ןעשטייד יד--ןּוא שדוח ַא רעּבירַא םיוק רעּבָא
 ןיא זַא ,דשח ַא טַאהעג ןעּבָאה ייז לייװ ,טכַאמעגּוצ גנוטייצ ַא ןופ ןָאירּבמע
 תועידי עגיטכיוו (רעפיש) םינמס עמייהעג ךרוד ןעבעגעגרעּביא טרעװ ןעטנַאנא לד
 טנעקעג טשיג לעטעלּב סָאד טָאה תועדומ ןהָא ...תוכולמ עשידנעלסיוא יד רַאפ
 .טכאמרעפ ךיז טָאה ןּוא םויק ןייק ןעגָאה

 םעד רעיא לעטיּפַאק ןעגיטכיװ םעד ןצ ןײגרעּבירַא לעװ ךיא רעדייא
 טֿפַאשרעײטשרַאפ רעשידיא רעד ּוצ טכַאמ רעשטייד רעד ןוֿפ שינעטלעהרעפ
 --ףרעטניא יד ָאד  גידנעגיירשרעפ ,טשינ ךיא ןעק ,טעּברַא:ןעמַאוּוצ רעייז ןּוא
 רעד ןופ טײצ רעטשרע רעד רַאפ ןעּבעל רעגליוו .םעד ןיא םייונש עטנַאס
 :יטור רעד ןופ ןערעװ ןעלַאפרעפ םעד ןעגעװ ןעגייװשרעפ ,עיצַאּפוקַא רעשטייד
 | .עיצַאפוקָא רעגיזָאד רעד ךָאנ דלַאב ךַארּפש רעש

 ךיז טָאה המחלמ רעד רַאפ עגליו ןיא סָאװ ,םעד ףיוא גידנעקוק טשינ
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 ןענייז ןעסּור יד יװ ,דלַאּב זיא ,ןעדייר שיסּור סָאד טרעהעג ץלַא רַאפ רהעמ
 טדערעג רָאנ טָאה שיסּור :ןערָאװעג ןעלַאמרעפ יװ ךַארּפש עגיזָאד יד ,סױרַא
 ערעדנַא עלַא רעטייװ :ץנעגילעטניא רעשידיא רעד ןופ לייט רעסיוועג ַא
 טשינ ָאד ליװ ךיא !שטײד--ןּוא שיליוּפ ,שידיא טדערַעג ןעּבָאה םיבשוּת
 .ןעריטַאטסנָאק טקַאּפ ןעגיזָאד םעד רָאנ ליװ ךיא ;םישּוריּפ ןיא ןַײגנײרַא

 ףונח םעד ןעגעװ הלאש יד ןערָאװעג לעּוטקַא רהעז דלַאּב זיא ייברעד
 .טקלָאפ עשיסּור יד לײװ ,רעדניק עשידיא ענעבילפרעפ ענליװ ןיא יד ןופ
 ,דגַאלסּור.חרזמ ןיא "טריאּוקַאװע, ,טסואװעּב יװ ,ךיז ןעּבָאה ןעלּוש-לעטימ ןּוא
 לָאז ןושל ןעכלעוו ןיא ןּוא יװ :הלאש יד ןעמואװשעגפיוא ָאד זיִא ?ּכ םדוק
  צנעבילּברעפ יד ?ןערעװ טרהיפעג רעטייװ רעדניק עשידיַא יד ןּופ דומל רעד
 ךיז ןעּבָאה יז :ױזַא טרעפטנערעפ הלאש עגיזָאד יד ןעּבָאה רערהעל עשידיִא
 ןּוא ןעסַאלק ערעייז טיול (תוי) םידימלּת יד טריטרָאסרעדנַאנופ ,טגינייארעפ
 "ביק יד ןּופ םידומל יד טרהיפעג ,טַאװירּפ ץנַאג ןּוא ,רעטײװ ןפוא ַאזַא ףיוא
 .ןַארּפש וצשיסּוו ודע ד ןיא רעד

 ןערָאװעג גידנענערב .,רהעז הלאש-ךַארּפש יד זיא טייז רעדנַא רעד ןּופ
 ןעסַאג יד ןיא ןערעװ טּפעלקעגסױא ןעגעלפ עכלעוו ,תועדומ עשטייד יד תמחמ
 ןעביוא ןיֹוש זיַא'ס יװ ,תועדומ עגיזָאד יד .גָאט ַא לָאמ 3-2 ןעטלעז טשיג
 .,שטייד :תוגושל 3 ןיא ןעקורד ּבױהנָא ןּופ ךיז ןעגעלפ ,ןערָאװעג טנהָאמרעד
 .רעפ טשינ טּולָאטּבַא טָאה עסַאמ עשידיא יד עכלעװ ,שיווטיל ןּוא שיליוּפ
 .דרָארעּפ עלַא טקּורדעג ךיז ןעגָאה תועדומ עגיזָאד יד ןיִא רעּבָא ! ןענַאטש
 ײװ טןּומעג טָאה גנורעקלעפעב עשידיא יד עכלעװ ,ןעצעזעג ןּוא ןעגנּונ
 'עג טהָארדעג זיא ןעגנונדרָארעפ ךס ַא ןיא זַא ,ןעגָאז ּוצ גּונעג זיא סע .ןעס
 יעד יד ,רימ ןעּבָאה רעּבירעד !ןעגלָאפ טשינ רַאֿפ ףָארטש-טיוט טימ ןערָאװ
 עשטייד יד ןעכּוזעּב ןעטשרע רעזנּוא ייּב ,רעייטשרָאפ עשידיא ןּופ עיצַאטוַּפ
 ,רָאטַאנרעּבוג-רעטילימ רעגליװ םעד ןּופ ןָאזרעּפ רעד ןיא (ןעטנּוא העז) טכַאמ
 גנּורעדַאפ יד ןעגנּורעדָאפ עלַא ערעזנּוא ןּופ שָארּב טקורעגסױרַא ,רענעגעוו
 .!ךַארּפש רעשידיא ועד ןיא ךיוא תועדומ עשטייד יד ןעקּורד ןעגעוו

 ךיא ּבָאה ,לַארענעג ןטימ עיצַאטוּפעד רעד ןּופ ןעמָאנ ןיא גידנעדייר

 ,םימעט עטנהָאמרעדנעביױא יד ץוח ,סָאװ ,ףיורעד טכַאמעג סַאזקרעמפיוא םהיא

 ןעליװ ןעשטייד יד סָאװ ,גנוקניירק עלַאנָאיצַאנ ַא סלַא ,ןעדיא ,רימ ןעריּפש

 ןעקּורד םעד עגונּב ליצ רעזנּוא ןעּבָאה רימ .ןענעק טשינױָאג ןושל רעזנּוא

 עסיורג יד ףיא גידנעקּוק טשינ ,טכיורגרעד ןַאד שידיַא ףיוא תועדומ יד

 ןַאד ןּופ ,ןעסיוטשעגנָא ַײּברעד ךיז ןעּבָאה רימ עכלעו ףיוא ,ןעטייקגירעװש

 ,שידיא ןיא ךיוא טקורדעג תועדומ עלַא ךיז ןעגָאה ןָא
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 ירּוק עטַאװירּפ, עטנחָאמרעד יד טימ ךַאז יד ןעגנַאגעגּוצ זיא שרעדנַא
 ,רעליש עשידיא רַאֿפ *ןעס

 :רעֿפ עכילטפירש ַא ןעמוקעּב ךיא ּבָאה 1915 רעּבָאטקַא .10 םעד םּורַא
 טארגעקעּב 'ה ,'עגליװ ןיִא גנוטלַאװרעּפליװיצ רעד ןופ ףעש, םּוצ גנוטעב
 יילירוצרעּביא םהיא טימ ידּכ, ,(רעװָאנַאה ןיא טגעדיזערפ.ײצילַאּפ רענעזעװעג)
 ,ףעש רעד טָאה ןעדייררעביא םעד ייב -- "ןינש ושנישכיל ַא רהעז ןעגעוו ןעד
 םער טימ לעציּפמשײצילַאּפ ןעשיסיירּפ םעד טגיגייארעפ ךיז ןיא טָאה רעכלעוו
 טשרַאקָא זיא סע זַא ,טרעלקרעד רימ -- ,"רעקגוי, ןעשיטימעסיטנַא ןעשיסיירּפ
 ףעכלעװ ,(טסָא רעּבַאהסלחעֿפעּב רעּבָא) טסָא-רעּבָא ןופ להעפעּב ַא ןעמוקעגנָא
 יד ןיא ןענרעל וצ חרזמ ןיא דנעגעג רעטריּפוקַא רעצנַאג רעד ןיא טרהעװרעפ
 טשינ ךַארּפש רעשיסר רעד ןיא ןערָאט םידומל ענײק .שיַײיה ףיוא ןעלוע
 ,טגָאועג ףימ ּוצ ףעש רעד טָאװ ,"ךייא ןופ רעדָאפ ךיא , ! ןערעוו טנרעלעג
 האלהו םויהמ לָאז שיסּוװ ףױא ןעלּוש עשידיא עלַא ןיא ןענרעל סָאד זַא,
 רעשיליפ רעד ןופ ןעמוקעב ּבָאה ךיא עכלעװ ,תועידי יד טיול ! ןערעהפיוא

 :עסיטנַא רעטסואוועב א ןעװעג זיא ץילימ רעגיזָאד רעד ןּופ ףעש רעד) ץילימ
 עשידיא עמײהעג ליפ ענליװ ןיא ןעריטסיזקע (רָאינעס ,יקזדַאװַאז 'ח ,טימ
 רָאט סָאר ;שיסור ןיִא טרהיפעג ןערעװ םידומל עלַא עכלעװ ןיא ,ןעלּוש

 ,"! ןעּביײלּברעפ טשינ ױזַא רעטייוו

 / עטנהָאמרעדנעבױא יד טגײמעג רע טָאה "ןעלּוש עמייהעג , יד רעטנּוא

 .גנודליּב-לּוש רעייז טרהיפעג רעטייװ ןעּבָאה עכלעוו ,"סעּפורג, רעדָא ןענרוק

 יעג ּבָאה ןּוא עלַא ןופ עקַאט סײװ רע ּבױא ,ןייגרעד טלָאװעג ּבָאה ךיא

 :טרעפטנעעג רימ טָאה רע ?"השעמ רעצנַאג רעד ןיא רעכיז רהיא טייז, :טנערפ

 ןעכלעוו ףיוא ,לעטעצ ַא טגנַאלרעד רימ טָאה ןּוא *!רָאטקַאד 'ה ,ָאי , --

 ;טגָאזעג ךיא ּבָאװ ףױרעד .טריטָאנ לונעג ןעוועג ןענייז "ןעלוש, על א

 ךיז ןעלָאז רעדניק ערעמוא זַא ,טשינ סיװעג ךָאד טליװ רהיא { ףעש 'ה;

 *} טָאג רעד ףיוא לּוש יד ןעטייברעפ ןעלָאז ןּוא ןענרעל ּוצ ןערעהפיוא

 ,טרעפטנעעג רינ רע טָאה *!טשינ סיוועג, --
 ךעד ײי ס, ,טגָאזעג ךיא ּבָאה ,"טשינ געווסיוא רעדנַא ןייק ךיא העז ןַאד

 ףושל-טקלָאפ רעונּוא ףיוא ןעלּוש יד ןיא םידּומל יד ןערהיפ

 "שידיא ףיוא

 ";שידיא סַאד טסיא סָאװ ,רָאטקַאד 'ה ,שידיא; --

 ןשדיא עכלעװ ףיוא ,ךַארּפש יד זיא , ,טרעפטנעעג ךיא ּבָאה ,"שידיא, -
 | "ןעדייר

 ;ךַארּפש יד טָא אמּתסמ זיא שידיִא ,ןּוטעג ּפַאכ ַא ךיז רע טָאה 1 הא, --
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 .מּוא ליפ ,ליפ טימ שטייד--זיא סָאד ,ןעסַאג עלַא ףיוא ָאד ןערעה רימ סָאװ

 | '"ןרעטרעװ עכילדנעטשרעפ
 יה / "ןףעש 'ה ,על
 טכירעטנוא םעד ןערהיפ ךַארּפש רעד ןיא טָא רהיא טנעק ןַאד ,ּונ --

 | "! ןעלּוש עשידיא יד ןיא
 ,תורצ רַאפ ןעדיא רענליװ ןרעכיז ןעגעװטסעדנּופ טלָאװעג ּבָאה ךיא

 זַא ,טּבױלגעג עלַא טלָאמעד ךָאנ ןעבָאה רימ ;ןעמּוק ןעלעװ ןעסּור יד ןעוו
 םעד ךיא ּבָאה רעּבירעד .,,ןעמוקרָאפ דלַאב ,תוחּפה לכל ןעק ןּוא ,טעװ סָאד
 רעשיסּור רעד ןּופ טָאברעּפ םעד זַא ,ןעלעװ רעּבָא טלָאװ ךיא, :טגָאזעג ףעש
 ךייא ןּופ ןעמּוקעּב ךיא לָאז ןעלּוש עשידיא רענליוו יד ןיא ךַארּפש-סטכירעטנּוא
 ינײרַא ףרַאש ,ןעבעגעגּוצ ךיא ּבָאה ,"ןעגנערטש ַא רהעז--ןּוא ךילטפי רש
 טלעכיימשעגרעטנּוא טָאה ,ןענַאטשרעּפ טָאה רע .ןעגיוא יד ןיא םהיא גידנעקוק
 יי | ;טגָאזעג ןּוא

 לעיציפָא גנונדרָארעפ יד טקישעגּוצ ךייא ייס יװ ַײס טלָאװ ךיאע ---=|
 רהיא ןיא רָאט רעּבירעד ןּוא טסָא-רעּבָא ןּופ טמַאטש יז לייוו ,ךילטפירש ןּוא
 י!ןערעװ טרעדנעעג טשינ תוא ןייק

 :גנונדרָארעפ יד ןעמוקעּב ךיא ּבָאה םּורַא געט עכילטע ןיא

 ;8 277 גגיטלַאװרעפ-ליװיצ רעד ףעש רעד

 .1915 רעּבָאטקָא .15 ןעד ,עגליוו |
 ,יקסדָאגיװ ר"ד ןררעה עטימָאק ןעשידל סעד ןעדנעציזרַאפ ןעד ןַא

 .א 1 לי װ |

 טסיא טסָא רעבַאהסלהעּפעּברעּבָא ןררעה סעד להעפעּב ךרוד,
 רעד טכירעּב ךַאנ .ןעטָאּברעפ עכַאיּפש רעשיסור ןיא טכיררעטנוא ועד
 ןעלּוש ןעשידל ןעדנעגלָאפ ןיא ךָאנ טכיררעטנּוא ןעּבעָאז דריװ ץילימ
 .רעדנַאטקעלַא 16 ןּוא 4 אננָאק ;28 ןוא 23 ַאנלַאװַאז ; ןעטלַאהעגּבַא
 . ןיגרּוח זיוה ,ַאטשקַאּב ;10 ַאקצילגּוא ;ןהֹּכ םויזַאנמיג ,234 רַאװלוּב

 ןעגרָאז ּוצ גנולעטשגייא עגיטרָאֿפַאז יד ריֿפ יז עכוזרע ךיא
 ,ןעטטַאטשרע ּוצ עגַארטנַא ןעטסַאלנַארעּפ םעד ןָאֿפ דנוא

 "הטָארנעקעּב

 ןעּבעגעגרעּביא תופיסא ענעדַײשרעפ ףיוא םעד ןעגעװ בָאה ךיא ןעוו
 ;ךיז רעסיוא ןעװעג עטצעל יד סרעדנוזעּב ןענַײז ,רערהעל יד ןּוא ןערעטלע יד
 ןענייז רעדניק יד !עיגָאלָאנימרעט רעד טימ ןּוט יז ןעלעװ סָאװ ! שטייטס,
 טשיג ךיז טָאה "הרזג יד, רעּבָא .װ .זַא ןּוא ,וװ ,זַא ןּוא *1 שיסּור ּוצ טנהעװעג
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 יעגכרוד סואמ ןעגײז גנוטכיר רעד ןיא ןעבורּפ עלַא ןּוא ןעפּורּפָא ןעזָאלעג
 אװעג טרהיפעגנײא ךַארּפש עשידיא יד ויא יֹווַא טָא .ןעלַאֿפ
 ןלּוש רעשידיא רעד ןיא ןעװ

 ערעזנוא ןופ טעּברַא עגיד'שפנ-תריסמ עגירהָאלטניּפ עגידרעטייװ יד
 יד ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןּוא לּוש עשידיא יד טיוּבעגסיוא ןייש טָאה רערהעל
 | ,ןעדירפוצ עלַא ןיוש ןענייז רעטציא ,ךַארּפש עשידיא

 ןופ ךארּפש עשיסור ייד ןעבירטעגסױרַא רָאג טשינ ןעּבָאה ןעשטייד יד
 ןיא ןעלָאמרעּביא ןעדליש עלָא ןעסייהעג ןעּבָאה ייז ;סָאג ןופ ךיוא רַאנ ,לוש
 הצע ןא יּברעד ךיז ןעּבָאה ןעדיא יװ ,זיא שיטסירעטקאראפ רהעז .שטייד
 יד ןעבירשעגנָא טנעװייל ןעסייװ רעקיטש עסיורג ףיוא ןעגָאה ייז : ןעגעגעג
 ףיז טָאה סע .ןעדליש עשיסּור יד ןעגנַאהרעפ ייז טימ ןּוא שטייד ןיא ןעדליש
 ..עגַאל רערעכיז טשיג רעד ןוֿפ לָאבמיס ַא ןעמוקעפ ןפוא אזא ףיוא

 ןענײז ןעסוהסײװ ןוא רעגיװטיל ןופ ,ןעקַאילַאּפ ןופ רעײטשרָאפ יד
 ײז .ןעשטײיד יד טימ טקַאטנַאק ןיא ןעמוקעג ןָא ּבױהנַא ןּופ דלַאּב ןיוש
 .עברעפ עטסנינײװסױוא ןעשטייד יד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןעבעגרעביא רימ ןעגעלפ
 ירעווואג) (104006ז806006018 ענעפורעג יֹוזַא יד ןופ ןעגנּוציז יד ףיוא ןעגנוט
 עטשרע יד ךיז ןעּבָאה ,רעײטשרַאפ עשידיא יד ,רימ רעּבָא ,(ןעגנוציז-ןַאמעג
 רעד טימ טקַאטנַאק ןיא ?עיציפָא ןײגנײרַא ןופ ןעטלַאהעגּפַא ןעֿכָאװ יירד
 דלַאּב ךיז ,ןענגעק רעדַא ,ןעלעװ ןעסור יד זַא ,גנוניימ יד .טכַאמ רעשטייד
 נא רעד ןופ ,ןּוא ןעװעג טײרּפשרעפ יֹוזַא ךָאב ונוא ייּב זיא ןערהעקמוא

 --,טלתימעג קרַאטש ױזַא ךָאג לוּבלּב ַא רַאפ קערש רעד ךיז טָאה ,טייז רעד
 םעד ןעדימטרא ,ןעזָאל ףיז טעװ סע ליפיו ףיוא ,טלָאװעג ןעּבאה רימ זַא
 .טכַאמ רעשטייד רעד טימ רהעקרעפ ןעלעיציּפָא

 ףעד ךָאנ ענייא ןעמיװשפױרַא ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה רעֶּבָא לײװרעד
 עטנָאמרעדנעביױא יז זַא ,תולאש עשידיא עכילטפַאשלעזעג עגיטניו רערעדנַא
 יז ליה ,הורתבש םעד ןעגעװ רעטייו ,תועדומ עשידיא יד ןעגעו הלאש
 זַא ,ןעפָארטש עגנערטש רעטנוא ,טרעדָאפעג טָאה טכַאמ עשירעטילימ עשטייד
 יד ידֹּכ ,תּבש םּוא ןעטפעשעג ערעײז ןעפָא ןעטלַאה ןעלָאז רעמערק עלַא
 ײז סָאװ ,ץלַא טימ ןעגרָאועּפ ךיז ןענעק ןעלָאז ןעטַאדלָאס עגידנעייגכרוד
 עמורפ יד ייּב טרפּב ןוא םלוֲע ןעשידיא םעד יב טָאה רעטיוװ .ןעכיורּב
 םיתמ ןייז וצ רּבקמ גנונדרַארעּפ יד גנוגערפיוא עסיורג ַא ןעפורעגסױרַא ןעדיא
 ערעדנַא ךָאנ ןעװעג ןענייז סע .ארעלַאכ רעד תמהמ ,תונורא עגעסָאלשעג ןיא
 =לטכיזרַאפ, רעד ןּופ ךיז ןעגָאזּוצּפָא ןעגנואווצעג זנוא ןעּבָאה עכלעוו ,םינינע
 .טכַאמ רעשטייד רעד טימ ן'תעדה-בושי ןעּביֹוהנָא ןּוא קיטילַאּפ "רעג

 ןּופ ,טעטימָאקיספליה םעד ןופ םוידיזערּפ סָאד ,רימ ןעּבָאה לֹּכ םדוק
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 יד יב ןױש טָאה עכלעװ ,עיצַאזינַאגרָא:הלהק רענעּבילקעג רעגיצנייא רעד

 יירעטילימ םעד ּוצ ךיז טעדנעוװעג -- ,טפַאשרעַײטשרָאפ יד ןעמוקעּב ןעלהַאװ
 לנעגנָא דימו-ףּכיּת זנּוא טָאה רעכלעװ ,רענעגעװ לַארענעג ,רָאטַאנרעֿבּוג ןעש
 ןעּבעגעגרעּביא לַארענעג םעד ּבָאה ךיא .ץנעידיוא רענדַארַאּפ ַא רהעז ןיא ןעמ

 רעקלעפ יד ןּופ שינעטלעהרעפ םעד ןעגעװ םּודנַארָאמעמ ןעגיד'תויטרפצ ַא
 ,גנורעקלעֿפעב רעשידיא רעד ןופ טינ רעד ןעגעװ ןּוא טנַאק רענליװ ןופ
 גידגעכיירטשרעטנּוא ,םּודנַארָאמעמ םעד טימ טנַאקעּב לַארענעג םעד ּבָאה ךיא

 ןוא םַאוקרעמּפוא רהעז טרעהעגסיוא ךימ טָאה רע .ןעטקנּוּפ עטסגיטכיוו יד
 טי ד י ד, זַא ןעװעג הדומ ךיז טָאה רע .טשַאררעביא קרַאטש ןעוועג זיא

 | .טרימרָאפניא שלַאפ ןערַאװ ןעדרעהעב ןעש
 תועדומ ןעקּורד ּוצ גנּורעדָאּפ יד ךיוא ןּוא ,ןעגנורעדָאפ עגיימ עלַא

 טקירדעגסיױוא רע טָאה ייברעד ."טגימהענעג, לָארענעג רעד טָאה ,שידיא ףיוא
 ןעשטייד יד ּוצ ןעמהענָעּב ךילדניירפ ךיז ןעלעװ ןעדיִא זַא ,גנּונּפָאה ןייז
 .ןעּבַאטש ןיז ּוצ טקישעג "גנוגימחענעג, ןייז טימ זנּוא טָאה לַארענעג רעד

 ַא ןעװעג זיא טָאד .גרעבנעצלָאטש ןָאפ ןָארַאּב טנַאנעטײלטסרעּבָא ,ףעש

 ,םוירַאטילימ ןּוא םּוטרעקנּוי ןעשיסיירּפ ןעּביל םעד ןּופ רעײטשרַאפ רעשיפיט

 גידנעקּוק טשינ ;ריִציּפָא רעגידנעהעזסיוא דנעהילּב ןּוא גיטפערק ,רעכיוה ַא

 םיינ ןערָאלרעפ טָאה רֶע עכלעװ ,דנַאה רעטכער רעד ןּופ ןעלהעפ םעד ףיוא

 רעּבָא סרעדנּוועּב ,גנּוטלַאה רעצנַאג ןייז ןיא רע טָאה ,שוָעיל ןּופ םרּוטש

 טקּוקעו ןעמעלַא ףיוא ןעּבָאה עכלעװ ,ןעגיוא עטכעלש ןּוא עגּולק ענייז ןיא

 ןַא ,טייקנעסיררעפ ןּוא הואג עקרַאטש ַאזַא טקירדעגסױא---ּפָארַא ןעביוא ןּופ

 .םשור ןערעװש ַא רהעז טכַאמעג ןָא טנעמָאמ ןעטשרע םעד ןּופ ןיוש טָאה רע

 טײװ יֹזַא ןעװעג רע זיא ,ךיז טלעדנַאה סע סָאװ ןעגעוו ' ,ךיז גידנעסיוורעד

 ןעדײר טנָאקעג טשינ ןעטּונימ עטשרע יד סעּכ ןּופ טָאה רע זַא ,ךיז רעטיוא

 יִעג טשינ טָאה סָאװ ,ץלַא טעטכַארעפ טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ַא רַאט ,םהיא רַאפ

 תילכּתב ןעדיא טַאהעג דנייפ טָאה סָאװ ןּוא "לעדַא; ןעשטייד םעד ּוצ טרעה

 םהיא ּוצ טמּוק עיצַאטּופעד עשידיא ַא סָאװ ,דליװ ןּוא יינ ןעװעג זיא האנש

 ךיז טפּור ןּוא יירפ יזַא ןָא םהיא טקוק ןּוא יירפ ױזַא םהיא טימ טדער ןּוא

 טלָאװ יז יװ ,טייתיירפ רעגיּבלעז רעד טימ "רעיײטשרָאפ עשידיא, ןעפָא ןָא

 ןעװעג זיא רע !ךַארּפש עשידיא יד טגייה ! רעײטשרָאפ "עשטַײד, ןעפּורנָא ךיז

 טעװ רע ןַא ,ןטירשעג ןּוא ןעפרָאװעג ךיז טָאה רע זַא ,טגערעגפיוא ױזַא

 יַאנרעּבוג רעד ןעמוקעג רעּבָא זיא דלַאּב ! ןעזָאלרעד טשינ ןפוא םּוׁשּב סָאד

 טָאה ןּוא לעגױפ ןייז טנעקעג םינּפ ַא טָאה רעכלעװ ,ומצעּבו ודובככ רָאט

 *עדַאכיוה, ןייז רַאפ ײשּפָא קרַאטש טַאהעג לַארענעג "רעכילרעגריּב , ַא סלַא

 +ומטּוג רֶעֹד םהיֵא טָאה שענרעטַאמ טימ ןּוא תורצ טימ .ףעש-ןעּבַאטש "ןעגיל
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 ,ןייז וצ םיּכסמ טדערעגניא םיױק רָאטַאנרעּבױוג רעטלַא רעגיט
 ןעגילייטעב וצ "רעילטשרָאפ ַײװצ, ןעטעברעפ רע טָאה ןײגקעװַא ןרַאפ

 ."ןַאמעגרעבוָאג, יד ןּופ ןעגנוציז יד ןיא ךיז
 ןעבױלרעד לָאז ןעמ ,השקּב ַא טימ סיֹורַא ךָאג ךיא ןיּפ ףוס םּוצ רָאג

 ,עגליװ ןיא ןעסעיפ עשידיא ןעליּפש וצ ("תימלעיארוע,) עּפורט רעשידיא רעד
 ררעח ,ָאו, :רימ ףיוא ןעפרָאװעגּפירַא גרעבגעצלָאטש ןָאפ ךיז טָאה ָאד
 טול עשידלשה סָאד טסילפ עגליװ ןָאפ עהָענ ןעטסקענ רעד ןיא !רָאטקַאד
 "י} ןעליּפש רעטַאעט ןעלָאװ יז--ןוא (="ןעוַארגידלעפ, רערעזנוא

 .ָאמ יד ּבָאה ןוא ןעלַאפעגפָארַא קרַאטש טשינ רימ ייּב רעּבָא ןיּב ךיא
 ףעטײװ ץלַא טייהנעגעלעג רעכילטיא יב רעטַאעט ןעשידיא ןעגעוו גנורעד
 םּורַא םישדח רָאּפַא ןיא בָאה ךיא יב ,טלעטשעגסױרַא רעטייו ןוא
 ןעשטייד יז ןעכלעװ ןופ ,רעסַאעט ןעשידיא ןרַאמ שינעּביױלרע ןַא ןעמוקעּב
 ...ןעראװעג לעּפתנ קרַאטש יױזַא ןענייז

 12-11 ויפ 9 ןופ ךילגעט ןעמוקרַאֿפ .ןעגעלפ ןעגנוציז:ןַאמעגרעבוַאג יד
 .טסרעּבָא םעד ןּופ ץיזרַאפ םעד רטנוא ןּוא טעניּבַאק םעד ןיא הירפרעדגיא
 ןענגוציז עגיזָאד יד עכלעוו ,ןוישר רעד .גרעּבנעצלָאטש ןָאֿפ ןָארַאב טנַאנעטיײל
 ,טכַאמ עשירעטילימ עשטייד יד יװ יױזַא ;רענױזַא ןעוועג זיא ,טַאהעג ןעּבָאה
 .עג טשינ ךָאד טָאה ,דנַאל ןיא טשרעהעג ןײלַא טייצ עטשרע יד טָאה עכלעוו
 יב ךיז יז טָאה ,תולאש ןּוא םינינע עגיטרָא עלַא ןיא טנעװַאחעּב טוג ןיײז טנַעק
 ,טטוָאװעג טשינ טָאה ןּוא ןעריטנעירָא טּוג טנעקעג טשינ ןעגנונױרָארעפ ערהיא
 :ץּב רעקיטרָא רעד ןּופ ןעלייט ענעדיישרעפ ףיוא ןעפורּפָא ךיז ןעלעװ ייז יװ
 ןיא ,חופיסא עטנזָאמרעדנעכױא יד טריזינַאגרָא יז טָאה רעּבירעד .גנורעקלעפ
 ,ןעקַאילָאּפ ,רעגיווטיל ןופ רעײטשרָאפ יד : ןעגילייטעב ךיז ןעגעלפ סע עכלעוו
 יעטילימ עשטייד ןּופ רעַײטשרָאפ ענעדישרעפ--רעטייוו } ןעסורסיײװ ןּוא ןעדיא
 .סיימרעגריב רעד ןּוא רעטסיימרעגריּברעּבַא רעשטייד רעד ,עטמַאעּב עשיר
 ,גנוטלַאװרעּפיליװיצ רעד ןופ ףעש רעד ,יײצילַאּפ רעד ןּופ רעייטשרָאפ ,רעט
 אזא ףיוא .װ .זַא ןוא יקסװַאלסנעװ 'ה ,עמוד רעד ןופ רעציזרָאפ רעד
 גורעקלעפעב רעד ןּופ ןעלייט ענעדישרעפ ,סנעטשרע ןעּבָאה ןפוא
 וא ,ןעסערעטניא ערעייז ןעציש ןעגנונדרַארעפ עלַא יד ייּב טנעקעג
 / ֿפימ טנָאקעּב רהעמ ןוא רהעמ ץלַא טכַאמ עליויצ יד ךיז טָאה ,סנעטייווצ
 ןיז טָאה יז זיּב ,ןעמזינַאגַאטנַא ןּוא ןעגנומערטש ,ןעסערעטניא עגיטרָא יד

 טסבלעז ץנַאג טכַאמ יד ןעמהענרעמיא ןּוא ןעריטנעירָא טנעקעג טּוג ןיילַא ןיוש
 רענעטלעז ץְלַא שדוח ןעכילטיא טימ ןעגנוציז יד ןענייז רעּבירעד .גידנעטש

 ,ןעטַאדלָאס ,ה .ד ?ןעואַארגדלעפ, (*
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 עג ןעסָאלשעג ןעצנַאגניא םישדח 43 ַא ךָאנ ןּוא ןערָאװעג ןעפּורעגפיונוצ
 ןערָאװעג טדָאטש ןופ ןּוא טנַאק ןופ גנוטלַאװרעפ יד ןיוא זיא ןַאד .ןערָאװ
 .עגידנעטשטסבלעז ַא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןּוָא ע לי וו י צ ַא ןעצנַאגניא טעמּכ
 =כַארטעפ ךיז ןעגעלפ עכלעוו ,תולַאש עלַא ןיא זַא ,ןייז ףיסומ ךָאנ זּומ ךיא
 רעד שיטַאוקָארויּב ןערידיצעד טגעלפ ,"ןעגנוציז-ןַאמענרעבּוָאג יד ןיא ןעט
 ,טעטירָאיַאמ יד ןּוא ןעמּוקרָאפ טשינ טגעלפ ןעגנומיטשּפָא ןייק .רעציזרָאװ
 ןייק טָאה ,טגָאיעג ּבױהנָא ןופ ךיז ןעּבָאה ?רעקיטילָאּפ, עסיוועג עכלַעוו ךָא:
 ןעוועג עיצַאזינַאגרָא עצנַאג יד זיא םּורַא יֹוזַא .טַאהעג טשינ גנוטיידעּב םוׂש
  יעּב ַא רָאנ טַאהעג טָאה ןּוא טכַאמ רעשירעטילימ רעד ייּב ט ַא ר יי ּב ןימ א
 .רעפ ּףילּוצ ,תוחּפה לכל ,טײצ עטשרע יד רעֹּבָא טָאה יז ,םיטש-סגנוטַא
 .עילָאר עסיורג ַא טליּפשעג םימעט עכילדנעטש

 יו ,?טעטימָאק-ףליה , רעשידיא רעד ךיז טָאה טייצ רעגיזָאד רעד ּוצ
 טלעקיווטנע ,ןעהעזעגסיוארָאפ ןעלהַאװ יד ייּב רעהירפ ןיוש סָאד ןענָאה ריז
 טָאה עכלעװו ,יירעוט:ללּכ רעטיירּפ גיזיר ַא טימ עיצַאזינַאגרָא-הליהק א ןיז
 ,ןעשיָאנָאקע-לַאיצָאס ןעשידיא םָעד ןּופ ןעטייז עלַא טַעמּכ ןעמונעגמורג
 רעגיצנייא רעד ךיוא ןערָאװעג זיא רע ,ןעּבעל ןעלערוטלוק ןּוא ןעשיטילָא;
 סלַא ןעּבילקעגסױא טָאה טעטימָאק רעד .טכַאמ עשטייד רעד ייּב רעיײטשרָא:
 יג ר"ד םעד ןּוא ךימ "ןעגנוציז.ןַאמענרעבוָאג, יד ןיא רעייטשרָאפ עגיי
 | ,ץיװעלימכַא

 עשידיא יד ןּופ ןעטעוטסױרַא עגידריו ןּוא עטסעפ עטשרע סָאד
 ינעריגער עשטייד יד ןיא םשור ןעסיורג ַא רהעז טכַאמעג טָאה רעיײטשרַא:
 ןעזיועּכ גיד'הואג ןעטרָאד ךיז ןעכָאה לָאמ ןעטשרע םּוצ .,ןעזיירק עגיי

 קלָאּפ ַא ןּופ רעײטשרָאפ ,ףעטילע ַארזיא; טשינ ןּוא יןעדיא
 ,טייקנעדירפּוצ-טשיג טימ ךיז ןעּבָאה ןעשטייד יד !הנּומא ןַא ןּופ טשינ ןוז

 עשטייד ערעײז :זנּוא ּוצ ןעמּונעּב גנּורעדנּואועּב סיורג טימ ךיוא רעּבָנ

 טייקגירעהֲעגנָא רעשיקלָאפ רעייז עגונּב ןייּב ןּוא ןייטש ּפַא ןענעקייל ןעדינ

 ָאד ןּוא !"ןָאיטעפנָאק רעשיאַאזָאמ, ןע ש טיי ד ןענייז ייז סָאד ,ןעיירש ןוצ
 ןעמ ,ןרָעדָאפ ןּוא ןערעה טשינ רָאג םעד ןעגעוו ןעליוו סָאװ ,ןעדיא ןעמּו/
 ! קלָאפ סלַא ןענעקרענָא ייז לָא

 רהעז ַא רָאנ טשינ טַאהעג ערעזנּוא גנּורעדָאּפ עגיזָאד יד טָאה תמאּב ןּוא

 ןעגיטכיו-טנענימע ןַא ךיוא רָאנ ,דוסי ןעלערוטלּוק-לַאנָאיצַאנ ןעגיטכיז

 .טנע ַאזַא טימ טשינ רימ ןעטלָאװ :דוסי ןעשימָאנַאקעלַאיצַאו

 עלַאנָאיצַאנ עגידנעטשטסּבלעז ַא סלַא ןעטערטעגסױרַא טַײקטסעפ ןּוא טײקנעסָאלש

 ןעשינעפרעדעּב עשימָאנָאקע ערעזנּוא עלַא ךָאד ןעשטייד יד ןעטלָאװ ,עּפּור

 עלַא ,ןיז ןעטיירּב ןיא גנּוגרָאזרעפ רעלַאיצָאט ןּופ ןעטיונ עלַא ,ןעטיונ ןוג
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 .ָאיצַאנ רעדנַא ןַא ןעצעגרעּביא ןעזומ -- .וװ .זַא ןּוא ןעטיונ עלערוטלוק ערעזנוא
 ףיוא ,ךיז ןעגעװ גידנעגרָאז ,לָאז יז זא ,רעשיליוּפ רעד לשמל ,עפורג רעלַאנ
 חוּכמ טכַאמ רעשטַײד רעד ּוצ ןעגנּורעדָאפ ערעזנוא עלַא !זנּוא ןעגעװ ןעגרָאז
 רעזנּוא ,ןעלּוש ערעזנּוא חוּכמ ,רעטעּברַא ןֹוא רעקרעװדנַאה ,םירחוס ערעזנוא
 רימ, :הבּושּת יד ןעמּוקעּב ןעטלָאװ ,טכער עשיטילָאּפ ערעזנוא ןּוא רּוטְלּוק
 ףימ ! .וו .זַא ןּוא רעטעּברא ,רעקרעװדנַאה ,םירחוס עשידיא 'ןייק טשינ ןעגעק
  יֿבעכעיּפשטנע לד וצ םעד ןעגעו ךיז טעדנעוו { דנַאל ןּופ רעגריּב רָאנ ןעגעק
 ןיוש ןעלעװ יז ,סעיצַאזינַאגרָא (עשטַײד רעדָא עשיליוּפ) עניײמעגלַא עגיד
 גנירג זיא ןעגנערּב זנוא טלָאװ גרָאז ַאזַא סָאװ ּוצ "...!ךיֹוא ךייא רַאֿפ ןעגרָאז
 ןעגעװ הגשה עטוג ץנַאגַא טַאװעג טלָאמעד ןיֹוש ןעּבָאה רימ .ןײטשרעֿפ ּוצ

 | יייםעד
 ַאיצַאנ ערעזנּוא זַא ,ץרזחרעּביא לָאמַאכָאנ ךיא זּומ רעּבירעד

 טלּוקַא רָאנ טשינ טַאהעג ןעּבָאה ןע גנורעדָאֿפ עלַאג
 ןעשימָאנַָאקע ןעגיטכיװ רוהעזַא ךיֹוא רָאג ןעלער
 | | .דוסי

 טלָאװעג טשיג רָאג ּביֹוהנָא ןוֿפ ןעשטייד יד ןעּבָאה רעּבירעד עקַאט ןּוא
 ןעּבָאה ,טלייצרעד רעטעּפש רימ ןעּבָאה ייז יװ !"קלָאֿפ שידיא, ַא ןוֿפ ןערעה
 ןעציטשרעטגוא טבּורּפעג טרּפ םעד ןיא ייז רעהעטשראֿפ עשיליֹוּפ עכילטע
 השמ ןוֿפ ןעקַאילַאּפ, רָאנ ךילטנעגייא ןענעז ןעדיא זַא ,ייז גידנעזייוורעד |

 רעשיליופ-שטײד רעד ןעפלָאהעגסױרַא ןַאד טָאה ןזנוא ,"ןעּביולג ס'וניּבר
 ןעשטייד םעד עטיל ןיא ןעלעטשקעװַא גידנעלעוו ןעשטייד יד :םזינַאגַאטנַא
 תוחוּכ עלַא טגנערטשעגנָא ןעּבָאה ,ןעשיסּור םעד ןוֿפ טרָא ןפיֹוא טנעמעלע
 ...דגַאל ןיא טנעמעלע ןעשיליֹוּפ םעד ןרענעלקרעֿפ ּוצ ידּכ

 ןעדיא יד ןעּבָאה ,קיטילָאּפ רעלענַאיצידַארט רעשטייד רעד ךָאנ ,תמא
 ןוֿפ רענערט יד ןערעװ טֿפרַאדעּב ,ןעזיוּפ ןיא ֹוּתעשּב יװ ֹוזַא ,עטיל ןיא
 ןעשיװצ ןעכירקנײרַא עטיל ןיא ךיֹוא ןֿפוא ץַאזַא ףיוא ןּוא גנּוריזינַאמרעג רעד
 רעּבָא ; עלדַאװָאק רעשיוװטיל:שיליֹוּפ רעגיטרָא רעד ןּוא רעמַאה ןעשטייד םעד
 ךָאנ ייז ןעלֶעװ ,טנײמעג ַײז ןעבָאה ,סָאד ,רעכיז ןעוװעג ייז ןענייז ןירעד
 ?עלע ןעשיליֹופ םעד ןעמ טָאה רעּבָא עלייוורעד .ןערהיפנצכרוד טייצ ןעּבָאה
 טרָא ןייז ףיֹוא ןּוא ןָאןעביֹוא ןוֿפ ןעקּורּפָארַא רהעמ סָאװ טֿפרַאדעּב טנעמ
 ןיוש טעװ ןעמ עכלעװ טימ ,ןעדיא ןּוא ןעסּור-סיײװ ,רעניווטיל ןעצעזקעװַא
 ...ןערעוװ גיטרעפ ןעגעק םעדכָאנ

 גידנעבערטש ןּוא עיצַאלעטסנָאק עשיטילָאּפ עגיזַאד יד גידנעצונסיוא
 ןיש ךיא ּבָאה ,ליצ ןעלַאנַאיצַאב.שידיא םענעג ײא ןַא וצ
 ךיז ּבָאה ךיא עכלעוו ףיוא ,"ןַאמענרעבוג , יד ןוֿפ גנוציז רעטשרע רעד ףיוא
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 ַא סלַא ,ןעדיא יד ןענעקרענַא ןּוֿפ גנורעדָאֿפ יד טלעטשעגקעװַא ,טגילייטעּב
 .ֿפרַאש ןּוא טיײקנעטַאלשטנע רעטסערג רעד טימ ,ע י צ ַא 1 עגידנעטשסּבלעז
 ּפָארַא טינ חומ ןּופ רעיש זיא גרעּבנעצלָאטש ןָאפ ןָארַאּב רעציזרָאֿפ רעד .טייק-
 ןעװעג בשימ גיטּולּבטלַאק ךיז טלָאװ רע ןעװ ,דייר ענױזַא גידנערעהרעד
 ןיא טגיל על ײ װר ע ד זַא ,ןייטשרעפ סיװעג רע טלָאװ ,ןינע םעד ןעגעוו
 ּוצ ןעגנּורעדָאפ עניימ ןּוא ךימ קיטילָאּפ רעשטייד רעד ןוֿפ ןעסערעטניא יד
 ,ךילנײװעג יװ ,טָאה רעֹּבָא םזיטימעסיטנַא רענעגושמ רעד .ןעציטשרעטנוא
 .דנַאטשרעֿפ ןעטעדליּבעג ןּוא ןערָאלק ,ןעמּונעג דנורג ןיא ,ןייז טדנעלּברעֿפ
 ,טציירוצ לֹוזַא ןערָאװעג זיא ןּוא סעּכ ַאזַא ןיֵא ןעלַאֿפעגנײרַא דלַאּב זיא רע
 טָאה ןָאיצַאנ ענייק דניז ןעדוי, .,.לַאדנַאקס רעסיורג ַא טהָארדעג טָאה סע זַא
 "!ןָאיסעֿפנָאק ענייא רונ דניז ןעדוי, ,ןעּפיל יד ףיוא םיוש טימ ןעירשעג רע
 ףוסל .,עיצַאנ ַא אקווד ןענייז ןעדיא זַא ,ןעזייוועּב עלַא טּפעשעגסיױא ּבָאה ךיא
 ָאט ,ןָאיסעפנָאק ַא רָאנ ןעניז ןעדיא ּבױא; --:טגערֿפעג םהיא ךיא בָאה
 .סױרַא םהיא טָאה סָאד "ז טנַאק רענליװ ןיא ייז ןערעהעג עיצַאנ רעכלעוו ּוצ
 ...ןרעפטנע ךַאז ןייק טנעקעג טינ ףיורעד טָאה רע לייוו ,םילּכ יד ןוֿפ טכַארּבעג
 =לעװ םּורַא ,סקַא יד ןערָאװעג זיא טעטילַאנָאיצַאנ רעשידיא ןעגעװ הלאׂש יד
 ןעּבָאה ףוס לֹּכ ףוס .טיירדעג ךיז טָאה המחלמ עשיטילָאּפ עצנַאג רעזנוא רעכ
 | ..ןעוועג חצנמ רימ

 ;עּב ןָא ּבױהנָא ןּוֿפ ךיז ןעמ טָאה "ןַאמענרעבּוג , ןוֿפ ןעגנּוציז יד ףיוא |
 ,ןעכַאז טימ ןה ןּוא דלעג טימ ןה ,םינימה לֹּכמ ןָעגנּורעיײטשעּב טימ טגיטֿפעש
 ןּוֿפ גנורעסעגסיוא רעד טימ-.רעטייװ ,המודכו דנַאװעגטעּב ,סערדלָאק ,שעװ יו
 ַאווָאלָאג-טדָאטש רענעזעוועג רעד טגעלפ ַאד ,טדָאטש ןופ בצמ ןערַאטינַאס םעד
 טגעלפ גנוציז רעכילטיא ףױא לייוו ,תורצ יד רָאג ןעּבָאה ,יקסווַאלסנעװ .מ
 ,טדָאטש ןּופ בצמ ןערַאטינַאס ןעטכעלש רהעז םעד תמחמ ,גרעּבנעצלַאטש םהיא
 .סנעו .טײקּבָארג רעשיטנַאגָארַא רעטסערג רֶעד טימ עטָאלּב ּוצ טושּפ ןעכַאמ
 טָאה רע זַא ,ךַארּפש עשטייד יד טשרעהעּב ליפ ױזַא רָאנ טָאה ,רעּבָא ,יקסווַאל
 ..ןרעפטנערעפ ךיז טנעקעג טשינ רעּבָא טָאה ,ןעגנוגידיילעּב יד ןענַאטשרעּפ

 םעד ץוח .עירעטנעזיד ןּוא סופיט-קעלפ ,ַארעלַאכ טשרעהעג טָאה טדָאטש ןיֵא
 ךיז ןעגעלפ עכלעוו ,דניה עטעוװעדליװרעפ טימ לופ ןעוועג טדָאטש יד זיא
 זייוותונחמ ןעגָארטעג ךיז ןעּבָאה ןּוא סעיציזָאּפ עגימּורַא יד ןופ ןעפיולפיונוצ =
 עכלעוו ,דניה ענעגּושמ ךסַא ןעניפעג ךיז ןעּבָאה ייז ןעשיווצ .טדָאטש ןרעּביא =

 רַאפ טַאהעג ארומ ןעּבָאה ןעשטייד יד .תומהּב ןּוא ןעשנעמ ךס ַא ןַעסיּבּוצ ןעּבָאה
 .ַאה "ןַאמענרעבוג, יד ,ןעסייּב טשינ הלילח ייז לָאז ןעמ ,"ןעוָאַארגדלעּפ, ערעייז
 ךיז זּומ ןעמ ,ןּוא תורצ עלַא יד ןּוֿפ ןערעװ ּוצ רּוטּפ ןַאלּפ ַא טעּברַאעגסיוא ןעּב
 .סיס גנערטש עיצקַא-סגנורינַאס יד טרהיֿפעגסױא ןעּבָאה ןעשטַלד לד ,ןייז הדומ-
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 יד ןערָאװעג טגיטייזעּב זיא ץלַא רַאֿפ רעטעּפש ,ךילטֿפַאשנעסיװ ןּוא שיטַאמעט
 רעד תמחמ ,ןעטלַאהעג גנַאל רהעז ךיז טָאה עכלעװ ,עימַעדיּפע-סוֿפיט-ץעלֿפ
 | . ,םלוע רעגליװ םעד ןּוֿפ טײקטרינילּפיצסיד טשינ

 ןעּבױהעגנָא ןעגנוציז עטנהָאמרעד יד ףיוא ןעשטַײד יד ןעּבָאה רעטייוו
 .עג יד טימ המחלמ עטריזינַאגרָא ךילטֿפַאשנַעסיװ-גנערטש ,עט'נשקערעֿפ ַא
 יד רעד ווֿפ ןעמּוקנָא םעד טימ ךיז ןעּבָאה עכלעװ ,ןעטײהקנַארק-סטכעלש
 /  .טדָאטש ןיִא טײרּפשרעֿפ קרַאטש יױזַא עימרַא רעשט

 -רעד ןעגעװ הלאש יד ןעמונרעֿפ טייצ עטסערג יד רשפא טָאה רעטייוו
 ןיא ןעּבָאה ןײגקעװַא רעַייז רַאֿפ ןעסּור יד ,גנורעקלעֿפעּב רעגליוו יד ןערהעג
 ןיא יא ,רעדלעֿפ יד ףיוא יא טיורּב םּוכס ןעסיורג ַא טנערּברעֿפ טנַאק ןעצנַאג
 .ןענהַאבנעזײא עלַא טכַאמעג עילַאק גיצנוק ךָאנ יז ןעּבָאה ייּברעד ;ןערעייש יד
 עסיורג ַא ןעװ ,ןעֿפַאשַעג ךיז טָאה סָאװ עגַאל יד ןעלעטשרַאֿפ ךיז ןעק ןעמ
 .עגעגֿפױא ךיג טָאה ןּוא טנַאק רעגליװ ןיא ןעלַאֿפעגנײרַא זיא עימרַא עשטייד
 ןעמירֲא םעד ןיא ןעניֿפעג ךָאנ ךיז ןעּבָאה עכלעװ ,ןעטקּודָארּפ עלַא ןעס
 !ןעטלַאהסױא ןיילַא טנעקעג טשינ ןעטייצ-םולש ןיא ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,טנַאק
 טָאה המחלמיטלעװ יד עכלעװ ,עגָאל ערעװש יד ןעֿפַאשעג ךיז טָאה סע
 ןענָאה ןַאז ,ןײּפש ןיא תוקחד לֹּכ םדוק .ה .ד ,םּוטעמּוא ןעֿפּורעגסױרַא
 ןעטלַאהעּב ּוצ ןעּביױהעגנָא טדָאטש ןיא רעמערק יד ןּוא ףרָאד ןיא םירעיוּפ יד
 ףיוא יוװ ,ןעטקַאװ ןעמונעג ןעּבָאה םיחקמ יד עכלעוו ןוֿפ ,ןעטקּודָארּפ.ןייּפש יד
 ןייװרעטרע ןוא ןַײלק רהעז ןעװעג זיא הרוחס ןוֿפ ןערהיֿפּוצ סָאד .ןעווייה
 טָאה דנַאל ןיא .ןעדנואװשרעֿפ זיא ץנערּוקנָאק לד ,טלעטשעגּפָא ןעצנַאגניא
 | ,רעגנוה ַא ןעּביוהעגנָא םעד ילוצ

 םיוש טימ גרעּבנעצלָאטש טגעלֿפ "ןַאמענרעבּוג, ןוֿפ ןעגנוציז יד ףיוא
 .לעטימ-טנעּבעל, יד ןּוא "ןעטנַאלוקעפס, יד ןעגעװ ןעיירש ןעּפיל יד ףיוא
 תורוחס ןיא תוקהד יד ןּוא רעגנּוה םעד סױרַא ןעֿפּור עכלעוו ,"רערעכואוו
 ,רימ ףיוא ןעקּוק גנַאל ןּוא גיד'תונשקע יוװַא ייּברעד טגָעלֿפ רע ,םינימה לֹּכִמ
 ,טקיטשעג ךיזו טָאה רע ןעכלעװ טימ ,דיא טרָאװ סָאד טגעלֿפ רע םגח זַא
 רָאנ טנײמ רע ןַא ,רָאלק ןעמעלַא רַאֿפ ןעוועג ךָאד זיא ,ןעגָאזסױרַא טשינ
 .ןעדיא

 5כ םדוק תּורקי ןעגידנעסקַאװ םעד ןיא ןענַײז ,םוטעמוא יװ ,זנּוא ייּב
 ןעטקודָארּפוײּפש יד ןעטלַאהעּב ןעּבָאה עכלַעװ ,םירעיוּפ יד גידלּוש ןעװעג
 רעגינייװ ןעװעג ןיוש ןעגײז םירחוס יד ,םיחקמ יד טֿפױרשעגֿפױרַא ןּוא
 - ,גידלוש

 עכלעװ ןיא ,םינינע עשימָאנָאקע ןייר םינּפ לֹּכ לע ןעװעג ןענייז סָאד
 ;טליפשעג טשינ עילָאר םּוׂש ןיק טָאה םירחוס יד ןוֿפ טעטילַאנָאיצַאנ יד
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 יז טלָאװ ,עילַאר ןיא סע עכלעװ ןעליפש טלָאװעג ָאד טלָאװ יז ןעוו ,םירָאװ
 -ָאלרעד טשינ ןעטעטילַאנָאלצַאנ ערעדנַא ןוֿפ םירחוס  ןוֿפ ץנערוקנַאק יד ךָאד
 .!רצרעד ןעז

 .לעטימ ןעטריזינרעדָאמ םעד ןוֿפ םזיטימעסיטנַא רעדליװ רעד טָאה ללכּב
 רבח ןיימ ןּוא רימ רַאֿפ טֿפַאשעג ,ן'גרעּבנעצלָאטש ןעלַאדָאעֿפ ןעכילרעטלַא
 טכער עלַאנָאיצַאנ עשידיא רַאֿפ ףמַאק רעד עכלעוו ןיא ,הביבס ערעווש ַאזַא
 רעזנוא רימ ןעּבָאה ,םעד ףיוא גידנעקוק טשינ .רעּברַאה ַא רהעז ןעװעג זיא
 .גּוציז:ןַאמענרעבוגע יד ןעוו ,זַא ,ּוצרעד טרהיֿפרעד ןּוא טרהיֿפעג רעטײװ ףמַאק
 ןעגעװ ןיוש ןעמ טָאה ,ןערָאװעג טכַאמענּוצ םּורַא םישדח 3 ןיא ןענייז "ןעג
 ןּוא "לוטלּוק עשידיא , ,"ןָאיצַאנ רעשידיא, ,"קלָאֿפ ןעשידיא ןּוֿפ רעײטשרַאֿפ
 יבֲא טכַאמ רעשטייד רעד ןּוֿפ זיא עכלעװ ,ךַאז ַא ןעגעװ יװ ,טדערעג .וװ .זַא
 טסנרע רהעז ןּוא שיטקַאפ ךיז טָאה יז ,רעכלעוו טימ ןּוא ןערָאװעג טנעקרעד
 ! טנעכערעג

 -לֲאֹּפ ר עשיד יא רעד ןוֿפ ןוחצנ רעטשרע רעד ןֵעוועג זיא סָאד
 ןעּבַאה רימ עכלעװ ,קיטילַָאּפ רענעגַײא רעזנּוא ןּוֿפ קיט
 ! טױהיֿפעג

 :רעֿפ גנערטש ןעװעג ןזיא טיורּב ןּוא להעמ טימ 1 לעדנַאה רעד יװ ױזַא = |
 *גָאט ןעלעטשּוצּוצ טַארטסיגַאמ םעד טגָאועגּוצ ןעשטייד יד ןעּבָאה ,ןעטָאּב
 .רָאד ןוֿפ :ןעירעקעּב עשיטדָאטש יד ןיא להעמ םּוכט ןעגיטיונ םעד ךילגעט
 .ףיוקרעֿפ, עלַא ןיא ןערהיֿפרעדנַאנוֿפ טֿפרַאדעּב טיורּב סָאד ןיוש ןעמ טָאה ןעט
 טיורּב ןָעמעלַא רַאֿפ זַא ,ןעזיװעגסױרַא דלַאּב רעּבָא ךיז טָאה סע ,"רעטרע
 =רעפ יד ייּב ןעהיצ ןעמונעג ךיז ןעּבָאה רעּבירעד ןּוא טקעלקעג טשינ טָאה
 ,טכעג עצנַאג ןײטשּפָא ןעגעלֿפ עכלעװ ,ןעשנעמ ןוֿפ ןעקע עגנַאל רעטרע-ףיוק

 *עג דלַאּב זיא ןומה רעגירעגנוה רעד .טיורּב ןעמּוקעּב ּוצ הירֿפ רעד ןיא ידּכ
 רעד ,עגידלּוש ןעכּוז ןעמּונעג ,זיא רעגייטש ןייז יװ ,טָאה ןּוא טציירעג ןערָאװ
 טגידלּושעּב ץלַא ןיא טָאה ,ןעדיא ןייק גידנעּבָאה טשינ ,ןומה רעכילטסירק
 ."טַארטסיגַאמ ןעטכולֿפרעֿפ, םעד

 ףיוא ךיִא ּבָאה ,"רעטרע:ףױקרעֿפ, יד ןעֿפַאשעג טָאה ןעמ רעדייא ךָאנ
 ףעזנוא ןוֿפ רעײטשרַאֿפ ַא טימ טַארטסיגַאמ ןּופ גנּוציז עכילטֿפַאשנײמעג ַא
 .ילטסירק ןּוא עשידיא ,ערעדנּוזעּב ןעכַאמ לָאז ןעמ זַא ,טגײלעגרָאֿפ טעטימָאק
 טשינ ךיז ןעשיװצ ךיז לָאז ןומה רעטציירעג רעד ידּכ ,רעטרע-ףױקרעֿפ ,עכ
  ףעד ףיוא ןעּבָאה רימ .ןערָאװעג טרהיֿפעגכרּוד ןּוא ןעמונעגנַא זיא סָאד .ןעגירק

 ןעשטַײד יד ןעכלעוו ,טיורּב םּוכס רעד זַא ,ןעסָאלשעּב ךיוא גנּוציז רעגיּבלעז
 -םירק רַאֿפ טֿפלעה ַא ;טֿפלעה רעד ףיוא ןערעװ טליײטעג טעװ ,ןעּבעג ןעלעוו
 ךיז טָאה ןעטסירק ןופ ןעדיא ןעלַײטּפָא סָאד .ןעדיא רַאֿפ טֿפלעה ַא ןּוא ןעט
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 ףיז ןעּבָאז רעטרע-ףױקרעֿפ עשידיא יד ...קילג ַא רַאֿפ ןעזיװעגסױרַא םעדכָאנ
 .טעטימָאק ןעשידיא םעד ןּופ תּושֹר םעד ןיא ןעניֿפעג

 עכילטסירק ןוֿפ טיורּב רַאֿפ רעטרע-ףקרעֿפ עשידיא ןעלײטּפָא סָאד
 ײלרעלַא ןוֿפ ןעדיא טיהרעפ טָאה רע סָאװ ,טַײז עטּוג יד טַאהעג ךָאנ טָאה
 .ןערעװ ןּוטעגנָא טנע קע ג תוחפה לכל ײז ןעּבָאה עכלעו ,תולווע

 ,ןעזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע ליפיװ ףיוא ,ןערהיֿפ ּוצ ּפיצנירּפ םעד ייּב
 םעדכָאנ ךיוא ןעּבילּברעֿפ רימ ןענייז טייקשיּתיבה.לעּב עשידיא ענעגייַא ןַא
 ,װ ,זַא ןּוא ןעמָארק עשיטדָאטש ,ןעכיק ַײלרעלַא ןעריזינַאגרָא םעד יי

 טקּורעגּפָא עטיל ןּופ גנּוטלַאװרעֿפ עשירעטילימ יד ךיז טָאה דלַאּב
 עכלעװ ,גנוטלַאװרעֿפ רעליוויצ רעד רַאֿפ טרָא רהיא גידנעזָאלרעּביא ,קירּוצ
 טכַאמ רעשירעטילימ רעטסכעה רעד טלעטשעגרעטנוא ןעוועג ךיֹוא רעּבָא זיא
 טכַאמ יד טשרעהעג טָאה זַײרק ןעצנַאג ןרעּביא ."טסָא-רעּבָא, םעד ,טנַאק ןוֿפ
 ףעד -- יירעטסיימ.רעגריּב יד -- ענליו רעּביא ;גנוטלַאװרעֿפ-ליװיצ רעד ןוֿפ
 + .רעטסיימרעגריב רעד ןּוא ןַאמטּפיוהטדַאטש

 יז עכלעוו ןיא ,סעיסימָאק:ןענַאגרָא טַאהעג ןעּבָאה ןעגנוטלַאװרעֿפ עדייב
 =ג ןענייז סעיסימָאק-רקיע יד .טריצנערעֿפיד ןּוא טליײטעג ןעװעג זיא טעּברַא
 ןּוא גנורעייטשעב ,עיסימָאק-ןעמירָא יד ,גנולײטּפָא לעטימ-סנעּבעל יד :ןעוו
 יירעטסיימרעגריּב רעד ּוצ שינעטלעהרעֿפ רעזנוא .ערעדנַא ןּוא עיטימָאק-סנַאניֿפ
 ,ןירעד ןענַאטשעּב זיא ןעשטייד יד ןּופ קיטילָאּפ יד .עטּוג ץנַאג ַא ןעועג זיא
 ףיז ןעגינײארעֿפ ּוצ טּבערטשעג ,ּבױהנָא ןוֿפ תֹוחּפה לכל ,ןעּבָאה ייז סָאװ
 טנהָאמרעד ןעביוא ןיוש זיא'ס יװ ידּכ ,ןעסור-:סײװ ןּוא רעניווטיל ,ןעדיא טימ
 רעייז ףיוא ןּוא טנַאק ןוֿפ ןעקַאילַאּפ לד זייוװכעלסיּב ןעפּוטשּוצסיֹורַא ,ןערָאװעג
 .טנעמעלע ןעשטייד םעד ןעצעועּב טרָא

 להאפ ר"ד (ןַאמטּפױה טדָאטש -- םעדכָאנ ןּוא) ,רעטסַײמרעגריּברעּבָא רעד
 .ּכַא סיורג טימ, ,טגָאזועג טָאה רע יװ ,ןעמונעּב רימ ּוצ ּבױהנָא ןוֿפ ךיז טָאה
 ;טכיװעגכײלג שיכיסּפ טֿפַאהרעלהעֿפ ַא טימ שנעמ ַא ןעװעג זיִא סָאד ,"גנוט
 זיא ללכּפ .(ַאערָאכ) ןעגנוקוצ-לוקסּומ רדסּכ ןעהעז ךיז ןעגעלֿפ םינּפ ןייז ןיא
 רַעּבָא רעשירַאג ןייק טשינ ,רעװיסלוּפמיא ,רעדנעזױרּבֿפױא ןַא ןעװעג סָאד
 | .שנעמ יועטכעלש

 ןיִא לָאמַא .דוסּב ןעטלַאהעג טשינ רע טָאה קיטילַאּפ עשיליוּפיטנַא ןייז
 ַא טימ ,ףימ ּױצ ןעפּורעגּפָא ךיז רע טָאה ןענָאזרעּפ עגיגייא ךָאנ ןוֿפ ןייזייּב
 ;דנַאה עטכער ןייז רימ ּוצ גידנעקערטשסיוא ,סָאטַאּפ ןעסיוועג

 ןעשטייד ןעד ןָאֿפ ןענהיא יד ןיֵא ןייא לז ןעגַאלש ! רָאטקָאד 'ה --
 :ַאמ ןעלָאּפ יד ןעגעג ןעסָאלשעג ריוו ןעלָאװ -- ןּוא דנַאה עטכײרעגרָאֿפ
 *,.,! ןעריש
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 (4) םרוטש ןיא



 : טרעֿפטנעעג ףיורעד ּבָאה ךיא

 רימ .דֹובּכ םעד רַאֿפ רהעז ךייא קנַאד ךיא ! ןַאמטּפױה טדָאטש 'ה, --

 רעגיטרָא רעד ןוֿפ ןעלייט עלַארגעטניא ייװצ ןעקַאילָאּפ יד טימ רעּבָא ןענייז

 ןעלייט עדייּב יד -- ןערעהעג טשינ טעװ דנַאל סָאד ןעמעוו ּוצ ,גנּורעקלעֿפעּב

 ןערָאט ,ךָאנ גנוניימ ןיימ ךָאנ ,ןּוא ןעּביילּברעֿפ ןעלעװ גנּורעקלעֿפעּב רעד ןוֿפ

 ןּוא עֿכילרהֶע יװ ,ןעּבעל ןעזּומ ןּוא ןערהיֿפ טשינ המחלמ ןייק ךיז ןעשיװצ ייז

 / | *,! םינכש עלערעטלוק

 ןיִא ןּוטעג קּוצ ַא ,ךילנייוועג יװ ,רעקרַאטש טָאה להאפ ר"ד םעד ייַּב

 .ןערָאװעג ןעגיֹושטנַא זיא רע -- ןּוא םינּפ

 ןעלעװ טלָאװ ךיא ּבױא ,זַא ,ןעזעוועג טשינ קפס ןייק זיא רימ רַאֿפ

 ןּופ עגַאל יד טנעקעג ךיא טלָאװ ,ןעקַאילָאּפ ןעגעג ןעשטייד יד טימ ןײגקעװַא

 -- ןּוא ךילרהע טשינ ןעוועג רעּבָא טלָאװ סָאד :ךיוה רהעז ןעּביֹוהֿפיֹוא ןעדיא

 | | | .,,שירַאנ
 -נֹוא "ןָאיסימָאק-ןעמירָא, רעד ןוֿפ גנּוציז רעד ףיוא ,זיא 6 יַאמ ןיא

 ּוצ ידּכ ,ןערָאװעג ןעסָאלשעּב ,רעלכייא רעטסיימרעגריב ןּוֿפ ץיזרָאֿפ םעד רעט

 ןעכַאמ ּוצ ,עיטימָאק רעגיזָאד רעד ןּופ ןעלטימ עּפַאנק ּוצ יד ןרעסערגרעֿפ

 סע ּואְװ ,טנָארֿפ ןעטכער םייּב ,ענליוו ןיא יו ױזַא; ,רעּבָא .גָאט-ןעמּולּב ַא

 סרָאטעג טשינ ןעמּולּב ןַײק ךָאד ןעמ טָאה ,טּולּב עשטייד ןעסָאגעג ךיז טָאה

 ,ע מ ע ל ב מ ע ןימ רעדנַא ןַא סעּפע ןעכַאמ ּוצ גיטיונ ןעוועג זיא ,"ןעגָארט

 טָאה ןעמ .ןמיס ןעשיטילָאּפ םּוׁש ןייק ןעגָארט טרָאטעג טשינ ךָאד טָאה עכלַעוו

 טמיטשעּב ןּוא טעטימָאק-לעמַאז ןעשיווטיל ןּוא ןעשידיא ,ןעשיליופ ַא טעדליּבעג

 =עלּבמע רעד ןעגעוו ןעוועג חּכותמ גנַאל ךיז טָאה ןעמ .ןעלמַאז ןּופ גָאט םעד

 ןייז לָאז עמעלּבמע יד זַא ,דחא הב ןערָאװעג ןעסָאלשעּב זיא םעדֿכָאנ ,"עמ

 ןעקַאילָאּפ יד ךיז ןעּבָאה רעּבָא דלֲאּב .ענליװ ןּוֿפ ּב רע ה וע ד

 .*ּפ ןייק טשינ ןּוא עשיווטיל ַא זיא ענליוו ןוֿפ ּברעה רעד זַא ,ןעהעזעגמּורַא

 ירעגריב רעד :טעּפש ּוצ ןעוועג ,רעּבָא ,זיא ןעּבָאה הטרח .עמעלּבמע עשיל

 .דנאלשטיײד ןיא ןעמעלּבמע יד טלעטשעּב לײװרעד טָאה רעלכייא רעטסיימ

 ,לעדָאנ ַא ןּוֿפ ןענַאטשעּב זיא לַאטעמ ןעלעװלָאװ רהעז ַא ןוֿפ עמעלּבמע יד

 טימ לעזיירק רעכַאלֿפ ַא ןוא רעגידכעלייק ַא ןעגנָאהעג זיא סע רעכלעוו ףיוא

 ןיא ןעמּוקעגנָא ןעניז ןעלדָאנ יד ןעװ .טַײז ןיא ףיוא ּברעה רענליװ םעד

 .ךיז טָאה לעזיירק טייז רעדנַא רעד ןוֿפ זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה ,ענליוו

 - !רעלדָא רעשטייד -- רעד ןעניֿפעג ךָאנ

 ןּוא ןייטש ןעסייה ַא ןָא יװ םעד ןָא טּפַאכעגנָא ךיז ןעּבָאה ןעקַאילַאּפ יד

 :טגָאזעג ןעּבָאה ַײז .גָאט-ןעמּולּב ןיֵא ךיז ןענילייטעּב ּוצ טגָאזעגּפַא ךיז ןעּבָאה

 ןעּבָאה ןעטסירּוי עלַא "!רעזייק ןעשיסּור םעד ןיא הדיגּב ַא ןעװעג טלָאװ סָאד,
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 ןעּבָאה ןעקַאילָאּפ יד רעּבָא ,ךַאז ע'רשּכ ץנַאג ַא זיא סָאד זַא ,וליפא טגָאזעג

 רַאֿפ ןעװעג ןענײז רעניװטיל יד .טשינ ךַאז ןייק ןוֿפ ןערעה טלָאװעג טשינ

 לייוו ,גָאט-לעמּולּב ןרַאֿפ ןעוועג וליפא ןענַיײז ,ןעדיא ,רימ ,גָאטנעמּולּב םעד
 .לעזעג םעד יב ,רעּבָא ,ןעלטימ ןייק טַאהעג טשינ ןעּבָאה ןעכיק-ןעסַאג יד

 .עג טלָאמעד טָאה רעכלַעװ ,םזיטימעסיטנַא ןעכילטֿפַאש'הכולמ ןּוא ןעכילטֿפַאש

 רענליװ זַא ,ןערָאװעג ןעּבעגעגרעּביא השעמ ַאזַא טלָאװ ,דנַאלסּור ןיא טשרעה

 :רָאּפ ס'מלעהליו טשינ ּבױא ,רעלדָא ןעשטייד םעד ןעגָארטעג ןעּבַאה ןעדיא
 זיא ןעדיא עשיסּור יד רַאֿפ ןּוֿפרעד ןעגלָאֿפ יד ,.טסּורּב רעד ףיוא טערט

 ..ןהעזּוצסיֹוארָאֿפ רעווש ןעוװעג טשינ

 ןעּבעגעג ןעמָעלַא ,טנעדרָאעגנײא ץלַא ןיוש ןעּבָאה רעטײװ ןעשטייד יד
 =ןכּולמ רעייז ןעגעו דייר ַא טייג סע תעּב ךָאנ ןּוָא ךיז ןעגָאוּפָא : ןעסיוו ּוצ

 סע ,טכַאמ רעד ןוֿפ שזיטסערּפ םעד ּבילּוצ טנעקעג טשינ יז ןעּבָאה ,רעלדָא

 םעד ןעכַאמ ןעלָאז רימ ,ןעגָאלשעגרָאפ זנּוא ןעּבָאה ייז ,.,טעּפש ּוצ ןעװעג זיא

 ןעװעג עלַא ןענײז רעײטשרָאֿפ עשידיא יד .ןעקַאילָאּפ יד ןהָא גָאט.לעמילּב

 יי .גָאט-לַעמילּב םעד ןעגעג

 -ַאילַאּפ יד יװ ,םעדכָאנ, :זַא ,ןַאמטּפיֹוה-טדָאטש םעד טגָאזעג ּבָאה ךיא

 .עֹּב טשינ יז גָאטןעמּולּב םעד ןיא רימ ןענעק ,טגָאזעגּפָא ךיז ןעּצָאה ןעק
 | *.,! ןעגילייט

 עניילק עגיטרָא יד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ץנַאג זיא ןינע רעניילק רעד
 עכלעװ ,ןעמזינָאגַאטנַא עלַאנָאיצַאנ עניילק יד רַאֿפ ןּוא קיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנ
 ,.יעגליװ ץנאג טגערעגפיֹוא טלָאמעד ןעּבָאה

 רעדָא רהעמ ןעװעג זיא קיטילָאּפ יד ּואװ ,ןעטרָאד ךיא ּבָאה ללכּב
 .עג ,ללּכה ןמ אֵצֹוי םּוש ןייק ןהָא ,גידנעטש ,רימ ןּוֿפ גיגנײהּפָא רעגינעוו
 ,ןעכיירטשרעטנוא ךיִא זּומ סָאד ןּוא ,ייּברעד .קיטילָאּפ עשידיא ענעגייא ןַא טרהיֿפ
 .ידרָאָאק ּוצ ךיז טגנערטשעגנָא ןּוא טכּוזעג גידנעטש ענליװ ןיא ךיא ּבָאה
 ךיא ,ןעזָאלעג ךיז טָאה סע ליֿפיװ ףיֹוא ,קיטילַאּפ רעשיליופ רעד טימ יז ןער
 ?טיא ןוֿפ בֹוח ַא רַאֿפ טײּברַאנעמַאזּוצ רעכילדנײרֿפ ַא ּוצ ןעּבערטש ַאזַא טלַאה
 - .גיײמעג סָאד גידנעטש ךיוא טָאה סע .רעּוט.ללּכ ןעשיליֹוּפ ןּוא ןעשידיא ןעכיל
 .עדנוזעּב סָאד רעדייא ,גלָאֿפרע ןּוא חוּכ רהעמ טַאהעג ןעטערטסיֹורַא עמָאז
 - ,ןעטעטילַאנָאיצַאנ עגיצנייא ןוֿפ ןעטערטסיֹורַא ער

 יד טימ ןעגנַאגעג טשינ לָאמנייק ןיּב ךיא יװ יֹוזַא טקנוּפ ,ךילריטַאנ
 םענייאניא .ןעגנַאגעג טשינ לָאמנײק ךיא ןיּב ' ,ןעקַאילַאּפ יד ןעגעג ןעשטייד
 / .ףןעסּור-סײװ יד רעדָא רעניװטיל יד ןעגעג ןעקַאילַאּפ יד טימ

 ןוֿפ טייצ רעטשרע רעד ןיֵא רּוטלּוק רעלַאנָאיצַאנ רעזנּוא ךיײש זיא סָאװ
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 לּכ:םדֹוק ןערעװ טגָאזעג רעטרעװ רָאּפ ַא ךָאנ זּומ ,עיצַאּפּוקָא רעשטייד רעד
 ,ענליװ ןיא רעטַאעט ןעשידיא םעד ןעגעוו

 -ָאורעּפ עטסואוועב ענעדישרעֿפ ךימ ןעּבָאה 5 רעּבָאטקָא ןיא ןיֹוׁש |

 דא ,ןעטעּבעג ,רעטַאעט ןעשידיא םעד טימ טריסערעטניא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןענ -י
 ;עינַאמרַאהליֿפ רעשידיא רעד ןוֿפ לָאז רעד סָאד ןעזָאלרעד טשינ לָאז ךיא
 :ַאעט ַא רַאֿפ טרָא רעגיד'לגּוסמ רעגיצנייא רעד ןעװעג טלָאמעד זיא רעכלעוו
 .סיד רָאנ ןענעק סָאװ ,רעמערק עשילַארטַאעט ןוֿפ ןערעװ טּפַאכרעֿפ לָאז ,רעט
 'ןעמ טָאה לָאז ןעגיזָאד םעד .רעטַאעט ןעשידיא ַא ןּוֿפ ןויער םעד ןעריטידערק|
 ןענעק ןּוא ןעלעוו ןעלָאז סָאװ ,דנעה עשירעלטסניק ןיא ןעּבעגרעּביא טֿפרַאדעּב

 ףיז ּבָאה ךיא .רעטַאעט ןעלַאנָאיצַאנ רעזנּוָא ןוֿפ יֹוּבֿפיֹוא םעד ןעּבעגּפָא ךיז
 ןערעװ ןעּבעגעגרעּביא לָאז לָאז רעגיזָאד רעד זַא ,ןעװעג לדּתשמ רעּבירעד
 .תימלע ,ל"רֿפ ןוֿפ עּפּורט רעשירעלטסניק רעטּבַאגעּב רהעז רעד ןּוֿפ תושר ןיא
 .ןיימ זיא ,טלַײצרעד רעהירֿפ ןיוש ּבָאה ךיא יװ .ערעדנַא ןּוא ארזע ,יקסלַאװָאק
 לַאטּורּב שינעּבױלרע ןַא עפּורט עגיזָאד יד רַאֿפ ןעמּוקעּב ּוצ בֹורּפ רעטשרע
 ףהָאי ןעּבלַאה ןעטשרע םעד ןוֿפ ןעבּורּפ ערעדנַא יד .ןערָאװעג ןעֿפרָאװעגּפָא
 =ָאװעג רוטּפ ןענייז רימ יװ םעדכָאנ ,טשרע .עכילקילג ןייק טשינ ןעוװעג ךיוא ןענייז
 'ןעמוקעּב ּוצ ןעּבעגעגנייא ךיז טָאה ,גנוטלַאװרעֿפ רעשירעטילימ רעד ןּוֿפ ןער
 ןעּבילקעגרעּביא דלַאּב ךיז טָאה רעטַאעט רעזנּוא .שינעּביױלרע עטרַאגעג יד
 ןעטייקגירעווש עסיורג טימ רימ ךיז טָאה םּורַא רהָאי ַא ןיא .קריצ ןּופ ןינּב ןיא
 .רעטַאעט ןעשיטדָאטש ןּופ ןינּב םעד ןיא ןערהיפּוצרעּבירַא יז ןעּבעגעגנייא ךָאד

 ןעזיװעגסױרַא דלַאַּב ךיז טָאה עּפּורט-רעּבָאהּביל עטנהָאמרעדנעבױא יד
 'ןייק רַאפ ,טיונ ןייק רַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,עּפורט עשירעלטסניק עטכע ןַא רַאּפ

 ןעיוּבּוצסױא ןייש טרעהעגפיוא טשינ ןּוא ןעקָארשעגּפָא טשינ ,רעגנּוה ןּוא טלעק
 .רעטַאעט לַאגָאיצַאנ רעזנוא

 .,טיוג רעטסערג רעד ןיא ןעניפעג טפָא ךיז טָאה עּפּורט יד םגה ,לָאמנייק
 ןּוא טגירדינרעד טשינ עּפּורט יד ךיז טָאה ,טייצ רערעװש רעד רַאפ לָאמנייק
 ,רעטַאעט:דנוש םּוצ ןעזָאלעגּפָארַא טשינ ךיז טָאה ןּוא -

 :ףעטַאעט סָאד זנּוא טָאה גנוגידירפעב עלַאנַאיצַאנ ןּוא דיײרפ ,תחנ ליפ |
 ,ןעלױּפ ןייק ןעּבירטרעפ רעגנּוה רעד ייז טָאה רעטעּפש .טפַאשרעפ |

 ףעטַאעט עשידיא סָאד טָאה רוטלּוק עשידיא ראפ ףמַאק םעד ןיא |
 ןּופ ,רעטַאַעט םענייש ןעגיזָאד םעד ךרוד :עילָאר עסיורג ַא רהעז טליּפשעג |
 רעד ןוֿפ עעדיא יד זיא ,תולעּפתה לּוּפ ןעװעג ןענעז ןעשטייד יד ןעכלעווו
 :עשטייד לד ןיא ןײרַא ץלַא רַאפ רעגנירג רּוטלּוק רעשידיא רעגיטרַאנעגיא/

 ..תוחומ |
 ףַאנליװ, רעלעיציפָא רֶעייז ץּוח ,רעטעּפש ןעּבָאה ןעשטייד יד ןעװ
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 ,ןעקַאילַאּפ רַאפ ןעגנוטײצ.סגנּוריגער ךױא טעדנירגעג ,,"גנוטייצ
 יעג ךיוא ,זנוא גידנעגערפ טשינ ,ןיוש יז ןעּבָאה ,ןעסּורסײװ ןּוא רעניווטיל
 ןעפלָאהעגטימ ליפ טָאה עכלעוו ,"סעיינ עטצעל, גנוטייצ עשידיא ַא טעדנירג
 .טיּב ,הימ סיורג טימ ןענַאטשרעפ טָאה יז ,ךַארּפש רעזנוא ןעטײרּפשרעפ וצ
 ןופ ךיז ןעיירפעּב ּוצ ,רעגנַאװשלָא ,לא ר"ד ןּופ רהיפנָא םעד רעטנּוא ,ןייוכעל
 ,גנוטייצ עלַאגָאיצַאנ ןּוא עשיטַארקָאמעד ַא ןערעוו ּוצ ןּוא העּפשה רעלָעיציּפָא רעד

 --דסומ ןעלערוטלוק ןרעדנועב ַא ןעגעװ רעטרעוװ עכילטע--ףוס םּוצ
 .עג זיא ךַאז רעד ןוֿפ רָאטַאיציניא רעד ."ןעּבוטש:סטיײּברַא, ןּופ גנולעטשסיוא
 עגידנעטש ןענייז "ןעבוטש-סטיײּברַאע יד .רעלכייא רעטסַײמרעגריּב רעד ןעװ
 ,ןעטַאטשרַאװןרעל יד ןוֿפ ןעגנולעטשסיוא עכילּברעװעג-טסנוק ןּוא.טסנוק
 ןענרעל ּוצ ידּכ ,תורבח עגיטעטליואװ ןּופ ןעטלַאהעגסױא ןערעװ עכלעװ
 ערעגנעל ַא רימ טימ ךיז טָאה רעלכייא .טסנוק ןּוא הכאלמ רעדניק עמירַא
 ףיוא תודוסי יד טלעטשעגטסעפ םענייַאניִא ןעּבָאה רימ 1 ןעװעג בשימ טייצ
 .נעל ַא ןעּכָאה ןענעק לָאז ןּוא ןערעװ טנעפעעג לָאז גנּולעטשסױא יד עכלעוו
 עב זיא רעכלעװ ,טעטימָאק ַא ןערָאװעג ןעּפַאשעג זיא םעדכָאנ ,םויק ןערעג
 .סיוא ןענעז ןעדיא ןּופ .ןעטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ רעײטשרַאפ ןּופ ןענַאטש
 רערהיפ סלַא ,טָאה רעכלעװ ,וָאנַאּבעלק .שזניא : ןררעה יד ןערָאװעג ןעּבילקעג
 םעד רַאפ ןעטסנידרעפ ליפ רהעז "טעּברַא-ךרּוד.ףליה, רעשידיא רעד ןופ
 .טואװעּב רעד ןעּבילקעגסיוא ןעװעג זיא רעטייװ ,הכאלמ ןּופ ךוגל ןעשידיא
 יעב קַאמשעג ןּוא טסנּוק ליפ טימ טָאה רעכלעוו ,יקסװָאּבייל רעלטסגיק רעט
 .לעװ ,ןערעמיצ יירד עלַא ליטס ןעשידיא ןיא ײרעלָאמ עלעניגירָא טימ טריצ
 םענײאניא םעד ץוח טָאה ןּוא ןעמונרעפ טָאה גנולעטשסיוא עשידיא יד עכ
 רעטירד רעד .גנולעטשסיוא רעד ףיוא טעּברַאעג ליפ רהעז ווָאנַאּבעלק טימ
 .ןעװעג ךיא ןיּב דילגטימ רעשידיא

 .ידיא ַא ,עשיליופ ַא ! ןעגנולײטּפָא ןעװעג ןענייז גנולעטשסיוא רעד ףיוא
 רעד--ןּוא טייצ עצרוקַא ןעגנַאגרעפ זיא סע .עשיסּורסיײװ ןּוא עשיווטיל ,עש
 טרָאד .גנולײטּפָא עשידיא יד ןערָאװעג זיא גנולעטשסיוא רעד ןופ רטנעצ
 רעד ,טעיּפָאק עטוג ןּוא תונורכז ןעפיוק ץלַא רַאפ רהעמ ןעשטייד יד ןעגעלפ
 .טלעטשעגסיוא ןעבָאה רימ עכלעװ ,ןערוטּפלּוקס ענייש ןופ ץלָאה ןיא וקיע
 רעד יב ,המודכו ירעהענ ,ןעכַאז.טּפַאה ןעפיוקרעפ ךיו ןעגעלפ םעד ץּוח
 יד ןעמוקעּב תוכאלמ-לעּב עגיטרעפ ןּוא םידימלּת ליפ ןעּבָאה טייצ רערעווש
 ,.גנולעטשסיוא רעגיזָאד רעד ףיוא טכעלש טשינ ןענידרעפ ּוצ טייקכילגעמ

 רעטסרעװש רעד ןופ טײצ רעד ןיֵא ןעדיא רעגליװ ןעּבָאה ױזַא טָא
 ןעיוּב ּוצ ןּוא ןעציש ּוצ טרעהעגּפיוא טשינ הנּכס רעטסערג רעד ןופ ןּוא טיוג
 | רּוטלּוק עלַאנָאיצַאנ רעייז
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 הקדצ ךרּוד ןּוא טעּברַא ךרּוד ףליה
 עירטסּודניא יד ןיא עיצַאּפּוקַא רעשטייד רעד רַאֿפ טייצ עשּביה ַא ןיוש

 ןענייז ןירעד גידלּוש .ןערָאװעג בורח טנַאק רענליװ ןיא לעדנַאה רעד ןּוא

 טימ ןעמּונרעפ גידנעטש גידנעייז עכלעװ ,ןענהַאּבנעזײא יד לֹּכ םדוק ןעוועג

 רעגיּבלעז רעד ןיא טנעקעג טשינ ןעּבָאה ,ןעלַאירעטַאמ-המחלמ ןּוא ליח ןערהיפ

 ךיז טָאה רעּבירעד .תורוחס ךיוא ןערהיפכרוד סָאמ רעגידנעגּונעג ַא ןיא טייצ

 ןענייז סעיצַאטס-הַאּב יד .טלעטשעגּפָא טעמּכ ןעצנַאגניא טייּב-תורוחס רעד

 ןּוא ןעכָאװ ךיז ןעּבָאה עכלעװ ,תורוחס ײלרעלַא טימ ןערָאװעג *טּפָאטשרעּפ,

 ןעלעטשּוצ ייז ןעלָאז סָאװ ,סענַאגַאװ ףיוא גידנעטרַאװ ,טרעגלַאװעג םישדח

 סָאד רעּבָא ,סענָאגַאװ ןעגירק ןענעק ןעמ טגעלפ דחֹוש טימ ,תמא .טרָא ןפיוא

 .םי ןיא ןעּפָארט ַא ןעוועג רָאנ זיא
 עטגיטיונעג רעדָא עגיליווירפ יד ןעוועג זיא םעט רעטייווצ רעד

 :הרומ ןיא םינימה ?ּכמ ןעגנומהענרעטנּוא עלעירטסּודניא ןּופ עיצַאּוקַאװע

 . גידלּוש רחסמ ןּוא עיצַאקירּבַאפ ןּופ ןּברוח םעד ןיא זיא ףוס םּוצ ,דנַאלסּור

 .ללכּב המחלמ-טלעוו רעד ןּופ סיזירק רעד סָאמ רעסיורג ַא רהעז ןיא ןעוועג

 עיצַאקירּבַאפ יד ןּוא רחסמ רעד זַא ,ןעוועג םרוג ןעּבָאה םימעט עלַא יד

 רעד רַאפ ןיוש טריזילַארַאּפ ןעצנַאגניא טעמּכ ןעוועג ןענעז טנַאק רענליװ ןיא

 - | ,הלשממ רעשטייד

 שיטַאמעטסיס ןעטערטּפָא רהיא ייּב עימרַא עשיסּור יד ךָאנ טָאה ּוצרעד

 ,תֹואֹובּת ײלרעלַא סרעלכײּפש יד ןיא יִא רעדלעפ יד ףיוא יַא טעטכינרעפ

 ךיוא רעּבָא ,הלּפמ ַא ןיא ןוחצנ ןעשטייד םעד ןפוָא ַאזַא ףיוא גידנעטייּברעפ

 - .דנַאל ןּופ ןּברוח םעד גידנערעסערגרעפ קרַאטש
 רעטרעהרעד טשינ ַא זיּב ןעגנַאגרעד טײקגיזָאלטעּברַא יד זיא רעּבירעד

 ןוא ענעּפָאלטנַא ןּוֿפ תונחמ עגיזיר יד ןעמּוקעגנָא ךָאנ ןענייז ּוצרעד .הגרדמ

 .טנַאק רעזנּוא טציילפרעפ ןעּבָאה עכלעװ ,(םישרוגמ ןּוא םיטילּפ) ענעבירטרעפ

 + 1915 רעמּױז ןעצנַאג םעד ןיוש ךױא ןענייז תוכאלמ.ילעּב ערעזנוא

 ,טעּברַא ןהָא ןעסעזעג
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 ףימ ןענייז רעּבָא ןּברוח ןעטסערג םּוצ ןּוא טיונ רעטסערג רעד ּוצ =
 ןעּבָאה רימ ןעוו ,עיצַאּפּקַא רעשטייד רעד ךָאנ דלַאּב טשרע ןעגנַאגרעד
 ! קרעמ עשיסּור יד ןּוא תואובּת עשיסור יד ןערָאלרעפ

 ןעמּוקסוא טנעקעג טשינ דנַאלשטײד טָאה המחלמ רעד רַאפ ןיוש
 ּבױא זַא ,רעיארגַא עשטייד יד ןופ גָאוּוצ רעד ,טיורּב םענעגייא רהיא טימ
 יקּודָארּפ עכילטּפַאשטריװדנַאל יד ףיױא לָא צ .ץּוש ַא ןעּבעג ייז טעװ ןעמ
 עדמערפ ןּופ טרּפ םעד ןיא גיגנעהּפָאמוא ןעכַאמ דנַאלשטייד ייז ןעלעוו ,ןעט
 ,לעװ ,לָאצ.ץּוש רערַארגַא רעד :שלַאפ רַאפ ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה -- ,קרעמ
 יעּב ןעּבָאה סע לװ ,טָאה ,רהָאי ,1906 ןיא ןעמּונעגנָא טָאה גַאטסכיײר רעד ןעכ
 ,טרענעלקרעפ טשינ רָאנ טשינ ,ןרעפיצ עשיטסיטַאטס עלעיציּפָא יד ןעזיוו
 עכילטפַאשטריװדנַאל ןּופ רהיפנײרַא םעד ט רע סע ר גר ע פ ךופיהל רָאנ
 ! דנַאלשטיײד ןיא ןעטקּודָארּפ

 תואּובּת יד המחלמ רעד ןוֿפ ךּורבסיױא םעד ךָאנ דלַאּב ןענייז רעּבירעד
 ּפַאלק ןייא טימ טָאה דנַאלשטײד לײװ ,ּפַאנק ּוצ ןערָאװעג דנַאלשטיײד ןיא
 ןּוא דנַאלסּור :טרהענרעד יז ןעּבָאה סָאװ ,קרעמ עסיורג עדייּב יד ןערָאלרעּפ
 ףדוע ַאזַא טַאהעג טשיג ןײלַא ןעּבָאה רעטייוו רעדנעל עלַארטיינ יז ,עקירעמַא
 ןערהיפניײרַא ;דנַאלשײד רַאפ ןעקעלק ןענעק לָאז רעכלעוו ,ןעטקּודָארּפ ןּופ
 עכלעוו ,עדַאקָאלּב עשילגנע יד ןעזָאלרעד טשינ טָאה דנַאלסיוא ןּופ ןעטקודָארּפ
 טשיג ,רעדגעל עלַארטײנ יד טּפַאכעגמּורַא רעטסעפ ןּוא רעטסעפ ץלַא טָאה
 ,ייז ןיא תואּובּת ןּופ רהיפניירַא ןעטסנרע םּוׁש ןייק ּוצ גידגעזָאלרעד

 ךופ רהָאי ןעטשרע םעד רַאפ זַא ,טשינ קפס םּוׁש ןייק זיא רימ רַאפ = -
 יַארטנָאק עס יו רג ַא טרהיפעגניײרַא ךיז ּוצ דנַאלשטיײד טָאה המחלמ רעד
 ףרוד דנַאלסור ןּופ ןעטקודָארּפ עכילטפַאשטריװדנַאל ןיא עדנַאּב
 ןעטייוצ םעד ןופ ןע ינע מּור ףרוד ,רעדנוזעּב ץנַאג ןּוא ןע ד ע וװש
 "סעפ ךס ַא ןערָאװעג ןיא עדַאקָאלּב עשילגנע יד ןעוו ,רעּבָא רהָאי המחלמ
 יד זיא ,רעגנערטש ןערָאװעג ךיוא ןענייז ץענערג ןפיוא ןעסּור יד ןּוא רעט
 סָאד ּוצרעד ךָאנ זיא רהָאי ,1915 ןיא רעּבָא ןעוו .גיד'הנּכס ןערָאװעג ךַאז
 ,םטכעלש ןעטלעז ַא ןעלַאפעגסױא דנַאלשטײד ןיא תואובּת ףיוא שינעטערעג
 ,רַאג זיּב טפרַאשרעּפ הלאש סגנורהענרעד יד ךיז טָאה

 *עג רעייז עפַארטסַאטַאק ַא ןּופ טעװעטַארעגסױרַא ןעשטייד יד טָאה ָאד
 ,ןַאלּפ.סגנורהעגרעד רעשטייד רעשירָאטסיה רעד .טנעלַאט-סגנוריינַאגרָא רעלַאינ
 ךןּופ עטכישעג רעד ןיא הפּוקּת עײנ ַא ךיז טימ ןעּביֹוהעגנָא טָאה רעכלעוו
 :םיקלח יירד ןּוֿפ רקיע רעד ןענַאטשעּב זיא ,םזילַאיצָאס .ןעכילטֿפַאש'הכּולמ םעד

 ןעכַאז.גנורהענרעד רַאֿפ םיחקמ עטסכעה יד ןעמיטשענ ןוֿפ (1
 "עב ךיז ןעּבָאה עכלעוו ,םיחקמ עטסכעה עטריסקיֿפ עגיזָאד יד .(עזיײרּפ-טסכעה)
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 ףיוַא ךילצּונ רהעז ןעוװעג ןענעז ,םיחטש עניילק ףיוא ךילדעש סלַא ,ןעזיז
 ,(הנידמ עשטייד עצנַאג יד יוו) םיחטש עסיֹורנ

 (ץעמהַאנ.גַאלשע ב) עיציזיװק ער ךרּודןעּפַאכרעֿפ 42
 ןעלעטשטסעֿפ ןפוא ַאזַא ףיוא ןּוא טקּודָארּפ ןעכילטפַאשטריװדנַאל ןעצנַאג םעד
 :ידּכ ,טָאה דנַאל סָאד סָאװ ,ןעטקודָארּפ םּוכס ןעצנַאג םעד

 ןײז רעדנּוזַעּב ןרעדעי רַא פ ןעלײטרעֿפ ןענעק 6
 .(ם עט סיס-ןעטרַאק) ןעטרַאק ךרוד (ןע רינָאיצ ַאר) קל ח

 ןעּבעגעגניא ץלַא רַאפ רעסעּב ךיז טָאה עכלעוו ,םעטסיס=ןעטרַאק טָאד
 ךַאז יד ּואוו ,לעּפָאטרַאק ףיוא טבּורּפעגסױא רעטעּפש ןעמ טָאה ,טיורּב ףיוא
 ,שיילפ ףיוא ,עטריצילּפמָאק רהעז ַא סלַא ןעזיװעגסױרַא ןיוש ךיז טָאה
 ,(ענייש-גוצעּב) גרַאװכּוש ןּוא רעדיילק ףיוא--ּוליפא ןּוא טכּורפ ,רעקּוצ ,סטעפ

 ?סיד עשטייד יד טימ םענייאניא טָאה עיצַאזינַאגרָא עלַאינעג עגיזָאד יד
 ,רעכילרהע ךָאג סלָאמעד ,רעגיטכיט רהעז רעד טימ ,טײקמַאזרַָאּפש ,טייקטריגילּפיצ
 יד ןעּבעגעג--םזיטָאירטַאּפ ןערַאּברעדנּואװ רעייז טימ--םלוּכ לעו ,עיטַארקָארֹויּב
 םעד ּוצ זיּב רהָאי ,1915 סָאד שעגרָעטַאמ סיורג טימ ןעטלַאהּוצסױא טייקכילגעמ
 .שינעטערעג םעיינ

 ןעּבָאה רהָאי המחלמ ןעטייווצ םעד ןיא וליפא זַא ,רעכיז רעּבָא ןיּב ךיא
 ליפ טּפעלשעג ,תועינמ ןּוא רעסעלש עלַא ףיוא גידנעקּוק טשינ ,ןעשטייד יד ךָאנ
 ,דנַאלסױא ןּופ רעדנעל עלַארטײנ יד ךרּוד ןעטקודָארּפ

 טָאה "ןַאמעגרעבּוג; ןופ גנוצז רעטשרע רעד ףיוִא ןיוש ,היאר אהו
 עלַא טימ טעװ רע זַא ,טייז ןיימ ןיא רקיע רעד גידנעקּוק ,טגָאזעג גרעּבנעצלָאטש
 ינַאה ַא ןעּפינקנָא ןעלעװ, סָאװ ,םירחוס יד ןעציטשרעטנּוא ןעלטימ עכילגעמ
 טלָאװ םהיא זַא ,ןעוועג ףיסומ ךָאנ טָאה רע :"רעדנעל עלַארטײנ יד טימ פעד
 ,םירחוס ןענּופעג ענללוו ןיא ףיז ןעטלָאװ סע ּביוא ,ּביל סרעדנּוזעּב ןעוועג
 םיחװר עסיורג רַאֿפ .ןעינעמּור טימ ןעדניּברעֿפ ךיז ןעטלָאװ עכלעוו
 !ברע רע ויא

 ,דנַאלשטײד ןיא רעוטיללּכ עשידיא יד טימ ןעדיירעּביא גידנעלעוו
 ּוצ רעסעּב ידּכ ,זנוא ּוצ ןעמּונעּב ךילדניירפ טשינ ןַאד ךיז ןעבָאה עכלעוו
 רעזנּוא ןַעגעו עקירעמַא ןיא ןייז ּוצ עידומ ידּכ ,ךיוא ןּוא ךיז ןעריטנעירָא
 ןעּפינקנָא ןעלעּוטנעוװע ןּופ ץּוריּת םעד רעטנּוא ,ךיא ּבָאה -- ,בצמ ןערעווש

 ר (!סַאּפ רעטשרע רעד) או 1 סַאּפ א ןעמּוקעּב ,ןעינעמּור טימ לעדנַאה םעד

 העז עגיזָאד יד ךיז ףיוא טָאה רעכלעוו ,םױּבנעזָאר .ש טַאקָאװדַא ררעה םעד
 ךיא ּבָאה .ךילריטַאנ .טצונעגסיוא טּוג רהעז יז טָאה ןּוא ןעמּונעג העיסנ ערעווש
 .םיונּוצ רעד רקיע רֶעד ייּברעד טריסערעטניא ךימ זַא ,טגָאזעג ץ'גרעּבנעצלָאטש

 | .ןילרעּב ןיֵא םינקסֶע עשידיא יד טימ ךיז ןעדייר

56 



 רעד ןיא ןערהָאפרעפ ,גידנערהָאפ:ּוצניהַא ,טזּומעג ךָאנ טָאה םיױּבנעזָאר
 :קעריד ןעמּוקעּב ּוצ ןעטרָאד ןּופ, ידּכ ,"טסָא-רעּבָא, ןּופ ריטרַאװק:טּפױה
 ..."ןעוויט

 :גואו ןייק סיװעג ןיא ,ןערָאװעג טגָאזעג ןעביוא זיא סָאװ ,ץלַא ךָאנ
 ךשמ ןיא ןיוש ךיז טָאה רעכלעװ ,רעגנוה ןופ םָאטנַאפ רעד זַא ,טשיג רעד
 - ןעמונעגנַא 1916 רהָאי ןיא טָאה ,דנַאלשטיײד רעּביא ןעגָארטעג רהָאי ,1915 ןופ
 ,ןעמרָאפ עלַאער ,עפרַאש

 רענליװ ןיא ןערָאװעג עגַאל יד ןיא גיד'הנּכס ןּוא רעװש רעדנוזעּב
 ;םימעט עדנעגלָאפ בילוצ ךָאנ טנַאק

 ענעמונרעפ יד ןיא קיטילָאּפ עשימָאנָאקע רעיײז ןעּבָאד ןעשטייד יד
 ,עימרַא יד ןעטלַאהסיוא ןעלָאז רעדנעל עגיזָאד יד זַא ,ױזַא טרהיפעג רעדנעל
 טנַאק ןעכילטיא ןּופ יז ןעּבָאה םעד ץּוח ,ןענּופעג יז ןיא ךיז טָאה עכלעװ
 ,דנַאלרעטָאפ ןעּביל ןרַאּפ ,טנעקעג רָאג טָאה ןעמ סָאװ ,ץלא טשטעוװקעגסיוא
 :רעפ טעװ רע זַא ,ןעפָאה טנעקעג טנאק ַא ןעגעװ טָאה ןעמ רעגינייוו סָאװ
 םהיא ןּופ ןעמ טָאה רהעמ ץלַא ,המחלמ רעד ךָאנ דנעה עשטייד ןיא ןעּביילּב
 ,המשג יד טשטעװקעגסיױרַא

 יו ,טָאה ןַאמעינ ןופ גערב רעט כע ר רע ד תֹוחְּפה לכל יװ ,תויה
 טגעקעג טשיג גידנעטש ףיוא דנעה ערעייז ןיא ,טניימעג ןעּבָאה ןעשטייד יד
 ;שירעּבױר ןּוא גידתוירזכַא ןעגיוצעּב םהיא ּוצ ךיז ןעמ טָאה ,ןעּביילּברעפ
 יד ןעּבָאה םיוק ,,טרָאװכײלג שיזיוצנַארּפ ַא טגָאז "!לֹוּבמַא -- זנוא ךָאנ
 עלַא טּפַאכרעפ ןעּבָאה ייז יװ ,ךיז ןעקּוקמּורַא טַאהעג טייצ זנּוא ייּב ןעשטייד
 ,טנעקעג רָאנ טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעלַאירעטַאמ-זײּפש

 ןערעװ טכיורּבעג ןעלַאירעטַאמ עגיזָאד יד ןעגעלפ ץלַא רַאפ רעהירפ
 ןעשטייד יד ןעּבָאה ,ןעּבײלּב טגעלפ סָאװ ,סָאד ;עימרַא רעשטייד רעד רַאפ
 ּואװ עטרעהרעד טשינ רַאּפ גנורעקלעפעּב ףעגיטרָא רעד טפיוקרעפ
 !םיחקמ-רעכ

 רערַאּבטכורפ רעד ןיא ןרַאק ןעפיוק ןעשטייד יד ןעגעלפ ,לשמל ,ױזַא
 ןרָאק ןעגיזָאד םעד .דוּפ ַא לּּור ּוצ רימַאקליװ רעטניה ואווצעגרע .ּבּוג רעגוװָאק
 ,לָאצ ןעלהָאצעּב ץענערג ןפיוא ןּוא דנַאלשטיײד ןיא ןעלָאמ ןערהיפ ןעמ טגעלפ
 ּוקֲא, םעד ןיא קירוצ ןערהיפ להעמ סָאד ןיוש ןעמ טגעלפ דנַאלשטייד ןּופ
 .ליװ ןיא ,לָאצ ןענהָאמפיוא לָאמ ַא ךָאנ "ץענערג, ןפיוא ןּוא "טיבעג ןעטריּפ
 ף יפ טלהָאצעג ?העמ עגיזָאד םעד רַאפ ּבױהנָא ןּופ רָאג ןיוש רימ ןעּבָאה עג
 -- ?העמ ענעצײװ דוּפַא רַאפ !דּוּפ ַא לּבּור 87 רעטעּפש ןּוא
 | דּוּפ ַא לּבּור 32 רעטעּפש םישדח 3--2 ןּוא לבור 24 בױהנָא ןופ
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 ,טכיל ןעפיוקרעפ זנּוא ןעשטייד יד ןעגעלפ ךיוה ַאזַא ןּופ םיחקמ ףיוא
 .געצלָאטש יד .װ ..זַא ןּוא דַאלָאמרַאמ ,גנירעה ,ץלַאז ,ןעּפיורג ,ףייז ,רעקּוצ
 .לעטימ-סנעּבעל, עלַא רעטרעװ עטצעל יד טימ טלעדיזעג ןעּכָאה סָאװ .,סיגרעּב
 טכַאמעג ןעּבָאה ,"דיא, טרָאװ םעד טימ ייּברעד ךיז גידנעקיטש ,"רערעכואוו
 ןיא רערעכּואװ עטסערג יד זַא ,טשינ ןעסיײװ ייז זַא ,לעטשנָא ןעבושח םעד
 !עטמַאעּב עשטייד יד ןעװעג ןענייז טנַאק רעזנּוא

 םעד ןּופ ןעלקיטרַא ערהיא ןעפיוק טגעלפ גנורעקלעפעּב עגיטרַא יד
 "ןעגנּולײטּפָא:לעטימ:סנעּבעל, עשירעטילימ עשטייד יד ייּב ךיורּבעג ןעטסגיטיונ
 יז עכלעוו םיחקמ ןעמהענ ןעגעלפ עטמַאעּב עשטייד יד ,םיחקמ עטסכעה יד רַאפ

 ! טלָאװעג רָאנ ןעּבָאה -

 יד ףיוא רעייטש (ןעטקערידניא) ןעגיטייז ןעגיד;תונמחרּבמּוא ַאזַא ךרוד |
 ,דלעג עלַאסָאלָאק טנידרעפ ןעשטייד יד ןעּבָאה ןעלקיטרַא:סנעּבעל עטסגיטיונ

 ןעּבָאה ייז; סָאװ ,טימרעד ןעמהירעּב טנעקעג ןיוש ךיז ייז ןעּבָאה םעדכָאנ
 *! טגײלעגפיורַא טשינ עיצּוּבירטנַאק ןייק זנּוא ףיוא

 :יװקער יד ךרּוד דנַאל ןּופ טרהיפעגסיורַא ןעשטייד יד ןעּבָאה םעד ץּוח !
 יז עכלעװ רַאפ ,װ .זַא ןּוא לעּבעמ ,דרעפ ,םינימה ?ּכמ תֹורֹוחס ןּופ סעיציז
 טפָא רהעז טָאה ןעניש עגיזָאד יד ףיוא ,"ןענייש , טימ ןעלהָאצ ןעגעלפ
 ַאזַא ;טריריװקער טָאה רעכלעװ ,ליח םעד ןּופ אש רעד וליפא טלהעפעג

 ןעּבָאה ןענייש לייט םעניילק ַא רַאפ ,טַאהעג טשינ טרעװ םּוׁש ןייק טָאה "ןייש ,
 .גידגעגָאזּוצ ,(ןעטייצ:םולש ןּופ םיחקמ יד ךָאנ) 300/  טלהָאצעּב רעטעּפש ייז
 ,ייהמחלמ רעד ךָאנ ןעלהָאצעּבּוצ 700/ עגירּביא יד

 יד ןעק ,שיטָאדקענַא טגנילק רע םגה ,תמא ןַא זיא סָאװ ,לשמַא
 . .ןערירטסּוליא ןייש ץנַאג עגַאל עגיזָאד

 עשטייד ןעמּוקעג ןעגרָאמהירּפ םענייש ַא ןיא ןענייז ,5 רחוט ןעסיוועג ַא ּוצ
 רעגַאל ןפיוא םהיא ייּב ןעּבָאה ןּוא "עלעטשּפָאטשהָארסגירק, ןּופ עטמַאעּב

 .עג ןעטרָאד זיא סָאװ ,סקַארָאּב לייט ןעטסערג םעד (טריריווקער) טּפַאכרעּפ

 טייצ עסיוועג ַא ןיא ,קעװַא ןענייז ןּוא ןײש--ַא טימ יז ןעּבָאה טלָאצעּב ,ןעגעל
 .יוקרעפ ּוצ ייז ,ל רחוס םעד ןעגניווצ ןּוא עטמַאעּב עגיּבלעז יד ןעמּוק םּורַא

 :ּוצּפָא גידנעגָאזּוצ ,טַאהעג ךָאנ טָאה רע ןעכלעװ ,"סקַארָאּב טשער םעד "ןעפ

 ,ןעליּבָאמָאטױא ףיוא טרהיפעגקעװַא הרוחס יד ,דלעג סָאד דנעװַא ןיא ןעקיש
 , טשינ טלעג סָאד ןעּבָאה ןעשטייד יד ,דלעג סָאד טנהָאמעג טָאה רחֹוס רעד
 רימ סָאװ ,טקנעדעג, : רחוס םעד ןענהָאמרעד גידנעטש רעּבָא ןעגעלפ ,ןעּבעגעג
 :נּוא ןייז טעװ ,ןענידרעפ ןעלעװ רימ סָאװ :טגָאזעג ןעפיוק םייּב ךייא ןעּבָאה
 טימ ;קסע ןעצנַאה םעד ןיא ןעװעג שאימ ןיוש ךיז טָאה רחוס רעד ,סרעז
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 ןעגָאז ןּוא ןעשטייד עגיּבלעז יד ןעמּוק--רעּבירַא ןענייז ריפ םישדח ַא ,לָאמַא
 יב ןעּבָאה רימ רעּבָא ,קירּוצ ןעמהענ הרוחס ערעייא טנעק רהיא, : רחוס םעד
 לעּבּור 84 יז טסָאק רעטציא ;דּוּפ ַא לעּבּור 22 רַאֿפ הרוחס יד טפיוקעג ךייא
 יד ךייא טמהענ--ןּוא לעּבּור 62 דּוּפ ןעכילטיא רַאפ סיוא זנּוא: טלהָאצ ,דוּפ ַא
 !ןעלהָאצעּב ּוצ ױזַא ןעגנּואװצעג רחוס םעד יז ןעּבָאה ףֹוס:ל.ףוס ,*! הרוחס
 ןיז טעװ ,ןענידרעפ ןעלעװ רימ סָאװ ,טגָאזעג ךייא ךָאד ןעּבָאה ריִמָע
 ,."! ערעזנּוא
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 ךיֹוא יװ דנַאלשטייד ןיא ןעסַאּפַאז:זייּפש עגרַאק יד טכַא ןיאָּד גידנעמהענ -
 רעצנַאג רעד טימ טשינ רעיש המחלמ ַא ןערהיפ טפרַאדעג טָאה יז סָאװ ,סָאד
 ,ןעשטייד יד ןּופ תונואג עשירָאטַאזינַאגרָא יד ןרעדנּואװעּב ןעמ זּומ ,טלעוו
 :גערטשנָא עטסקרַאטש יד טימ ןּוא הימ סיורג טימ תמא .,ןעזיוװעּב ןעּבָאה עכלעוו
 יד טכַאמרעפ טשינ ןעּבָאה ןעשטייד יד ,טייצ ערעװש יד ןעטלַאהּוצסױא ,ןעגנּוג
 ןוא ּפעק ערעײז רעּביא טּבעװשעג טָאה סָאװ ,הנּכס:טיוט רעד רַאפ ןעגיוא
 :עגנָא ךילגעמ טייוו יװ ךיז ןעּבָאה יז ןּוא ,עיצַאנ סלַא ,םויק רעייז טהָארדעג
 ,שינעטערעג םעיינ םעד ּוצ זיּב ןעהיצרעד ּוצ טגנערטש

 טנָאקעג טשינ ךיוא טָאה'ס ןּוא ,ןעװעג טשינ זיא םיאנּת עכלעזַא ייּב
 ןעוװעג זיא גרָאז:טּפיֹוה יד ;טַאז ּוצ ןעמעלַא ןערהענרעד ןעגעוו דייר ןייק ,ןייז
 ךָאנ ,ןעלָאז דנַאל ןיא ןעסַאּפַאז.זיּפש עּפַאנק יד יֹוזַא יװ ,םעד ןעגעװ רָאנ
 ןּופ ןעשינפרעדעּב עטסכילגנירד יד ןערעװ טגידירפעּב ןעלעו סע יװ ,םעד
 רעד ןעשיװצ ןערעװ טלייטרעפ גיטכיר רעגינייו רעדָא רהעמ ,עימרַא רעד
 ןעװעג גיטיינ זיא עגַאל רענעּפַאשעג ױזַא רעד ייּב ,גנּורעקלעפעּב רעליוויצ
 ײז ןַא ,ליפיזַא ףיוא ןעסַאמסקלָאּפ יד ןּופ גנּורהענרעד יד ןעטלַאהּוצרעטנּוא
 :עג םעיינ םעד ּוצ זיּב ןעהיצרעד זיא טשינ יװ ,תוקחד ןיא םגה ,ןענעק ןעלָאז
  ףהעז ןעװעג ךוּת ןיא ןיא ןעסַאמ:סקלָאּפ יד ןּופ גנורהעגרעד יד ;שינעטער
 ןעסַאמ יד ןּופ גנורהענרעד יד ןעװעג םיֹרָא רהעז זיא טּפיױהרעד ,גּונעג טשינ
 ,טרפּב טנַאק רענליװ ןיא ןּוא ללּכּב טיּבעג:טסָא:רעּבָא םעד ןיא
 סָאװ ,ןּברוח רענײמעגלַא רעד ןּוא טײקגיזָאלסטעּברַא יד ּואו ,ענליוו ןיא |
 ךיז ןעמ טָאה ,ןעלהיפ טזָאלעג קרַאטש ךיז טָאה ,ןעוװעג םרוג טָאה המחלמ יד
 :עג סנײטשמּוא ַא טימ ןּוא גָאט ַא טיורּב םַארג 250 טימ ןענעגונעּב טזּומעג

 --םישדח יד ןיא) 1917 "הָאי ןיא ןעּבירשֶעג ךיא ּבָאה תונורכז לײט ןעגיזָאד םעד (*

 ןיהּואװ ,ענעגנַאפעג רַאפ רֶעגַאל ר ע ק ס ר ַצ ש ט ןיֵא הסיפּת ןיא גידנעציז ,(ינוי ,יַאמ ,לירּפא

 סָאד יו תויה .עטיל ןיא תורקפה רעשטייד רעד ןעגעג ןעפמעק רַאפ ןערָאװעג טקישרַעּפ ןיּב'כ

 ךס ַא ןעװעג ןעגנואװצעג ךיא ןיּב ,ןעטָאּברעפ גנערטש ןעװעג רעגַאל ןיא זיא ללכּכ *ןעּביירש,

 ,ירמגל ןעגייוושרעפ--ּוצ ןָעכַאַז ךס ַא חוּכמ ןיא ןעכַאמ ּוצ רָעכיײװ ןעציטָאנ עניימ ןופ
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 =עּב ןיא גָאטימ סָאד ;ךיק:סקלָאפ רעגיליּב ַא ןיא ּואװ ץעגרע ,"גָאטימ , טגָאז
 ;ןעּפיורג םַארג 60:70 ןעטלַאהטנע לַאפ ןעטסעּב ןיא טָאה סָאװ ,ּפּוז ַא ןּופ ןענַאטש
 רהעמ טשיג ןעװעג עיצרַאּפ ַא ןיא ןעפיורג םוכס רעד זיא רעּבָא טפָא ץנַאג
 ,ןעװעג זיא ּפּוז ַאזַא ןּופ טײקגיטפַאהרַאנ יד ,םַארג 25 וליפא ןּוא 35:32 ןּופ
 ןַאמירַא םעד טסָאקעג טָאה הליכא ןימ ַאזַא ,רעגיטשינ ַא רהעז ,ךיז טייטשרעפ
 רעד סָאװ ןעירָאילַאק םוכס רעד ,(ּפָאק 10 ךרעּב) גינעפ 20 ךילטינשכרוד
 ךופ רהעמ טשינ ןעװעג זיא ,גנורהענרעד  ַאזַא ןופ ןעמּוקעּב טָאה םוינַאגרָא
 -ָאפ הור ןּופ דנַאטשּוצ ןיא םזינַאגרָא םעד ןעטלַאהרעד ּוצ ףיוא תעשּצ ,0
 | ! ןעירָאילַאק 2000 ןּופ רעגינייו טשינ ךיז טרעד

 ךַאג זײּפש םּוכס רעגיטשינ רעד טָא ּוליפַא זיא 1916 רעּבמעצעד ןיא
 :ייטשרַאפ יד טרעלקרע טָאה טכַאמ עשטייד יד ,ןערָאװעג טרענעלקרעפ--רהעמ
 ףַארג) ןעכיקסקלָאפ עשיליופ יד ןּופ שארּב ןענַאטשעג ןענייז עכלעװ ,רע
 תּוקהד רעד ּבילּוצ זַא ,(יקסדָאגיװ ,י ר"ד) עשידיא יד ןּופ ןּוא (יקסגעּביל
 :סרַא טרעװ סָאװ ,ּפּוז עיצרַאּפ רעדעי רַאפ ,ןעגנּואוצעג יז זיא זייּפש ןיא
 ןייא ןעמהעגּוצּפַארַא ,ןעכיק יד ןיא רעגריּב עכילגעמרַאפמּוא יד רַאפ ןעּבעגעג
 | ,ןָאיצַאר:טיורּב רעכילגעט רעייז ןופ לעטכַא

 רעגיזָאד רעד ןעגעג טרהיּפעגנָא ןעּבָאה רימ סָאװ ,ףמַאק רעשיגרענע רעד
 ! ןערָאװעג טרהיפעגנייא זיא הרזג יד ןּוא ןעפלַאהעג טשינ ,רעדייל טָאה ,הרוג
 ףענליװ רעד ןּופ טײקכילּברעטש יד זַא ,ןעװעג זיא ןּופרעד אצוי:לעוּפ רעד
 מעטּפעס ןּופ טָאה ןעכלעוו ,לייט ןעשידיא רהיא ןּופ סרעדנוזעּב ,גנורעקלעפעּב
 רַאפ טָאה-- ,ןעסקַאװ ּוצ ךעלרהעפעג ןּוא דניושעג ןעּבױהעגנָא ןָא ,1916 רעב
 טכיירגרעד יז טָאה דלַאּב ,,,גנּורּפש ןעכיוה סרעדנּוזעּב ַא ןעּבעגעג רעּבמעצעד
 =יא רעד רַאפ ןֹוא גנורעקלעפעּב רעצנַאג רעד רַאפ ?ימ ַארּפ 60 ןּופ רעפיצ ַא
 !לָאמ 5 ןַיא ןעסקַאװעגסיױוא טייצ:םולש ןּופ עמרָאנ רעד יּבגל יז זיא רעשיד
 לעגנַאמ רעד יװ ,ּוליפַא םישדח 3 ןייק ןעגנַאגעג ייברעפ טשינ רעּבָא זיא'ס
 גנוצענערגעּב עטייווצ ַא ןערהיפּוצנייא ןעשטייד יד ןעגנואווצעג טָאה טיורּב ןּופ
 םַארג 250 יד ןּופ ןערָאװעג ןעסָאלשעּב זיא'ס ,ןעסַאמסקלַאפ עמירָא יד רַאפ
 :סױרַא ,עטרַאק-טיורּב ןייז ףיוא ןעמּוקעּב טפרַאדעג טָאה רערעדעי סָאװ ,טיורּב
 יד ןוא טנופ ַא גינעפ 18 ּוצ ןײרּפ ןעטלַא ןפיוא םַארג 150 זיולּב ןעּבעגּוצ
 ךכרוד .טנּופ ַא גינעפ 60 ןּופ--חקמ ןרַאפ ןעּבעגּוצסױרַא םַארג 100 עגירעּביא
 ,ןעסַאמ עמירָא יד ףיוא ןעקריװ טלָאװעג ןעמ טָאה סַארג 100 יד ןערעייטרעפ
 ןעדנעװ ךיז ןעלָאז יז זַא ,ןעלהָאצ טנעקעג טשינ חקמ ַאזַא ןעּבָאה עכלעוו
 ַא טימ ןעװעג הצפמ רעגיניװ רעדָא רהעמ ייז טָאהימ ּואְו ,ןעכיק יד ןיא
 םּוטנַאװק ןעגירעהעג ַא טימ ּפּוז רעלעט 2 ןּופ ןענַאטשעּב ןיא סָאװ ,עיצרָאּכ
 ןעמ טָאה רעּבָא ךילטנײװעג .דנַא .א ןעזניל ,סעּברַא ,ךעלעּבעּב ,ןעּפיױרג
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 םעד ןּופ זיא ןפוא ַאזַא ףױא .ּפּוז ענרעּבָאה ַא ןעּבעגעג םעד טָאטשנָא
 רעּבָא ,ןערָאװעג ןעמּונעגּפָארַא טשינ טשרמולּכ ןעירָאילַאק להָאצ ןייז ןַאמירָא
 .ּביה ַא ןערָאּפשּוצנײא טייקכילגעמ יד ןעמּוקעּב ןעמ טָאה ץנּוק רעד קנַאדַא
 .נעטייּברעפ ,טכיורּבעג טָאה גנּורעקלעּפעּב עגיטרָא יד סָאװ ,טיורּב םּוכס ןעש
 ךרע יפל ןעװעג דנַאלשטײד ןיא זיא רעכלעװ ,רעּבָאה טימ םהיא גיד
 | .ןעטָארעג

 עטיירּב יד ןיא טייקנעדירפּוצמוא סיורג ןעפּורעגסױרַא טָאה עטימ סָאד
 .טױרּב רהעמ ןעכױרּבעג ּוצ ןעװעג טניואועג ןענייז עכלעוװ ,ןעסַאמסקלָאפ
 :עג ןעטָארטעגסױרַא לָאמנייא טשינ זיא תורוש עגיזָאד יד ןּופ רעּביײרש רעד
 רע טָאה רעּבָא ןרעיודעּב םּוצ .ןָאיצַאר-טיורּב רעד ןּופ גנּורענעלקרעפ רעד ןעג
 רעשיטקַארּפ רעד ייּב ןעגנורעטכיילרעפ עשינכעט עגינייא רָאנ טלעוּפעגסױא
 םהיא זיא אפוג הרוג יד ןעפַאטיצּפָא .הרג רעגיזָאד רעד ןּופ גנּורהיפכרּוד
 .ןעגנּולעג טשינ

 .ּפָא-סגנּורהענרעד רעד ןּופ ףעש רעד--הרזג רעד ןּופ רָאטַאיציניא רעד |
 / ןעּבָאה ןענַאגרָא:טכַאמ ערעדנַא יד ךיוא יװ ,קיפנָאּפ טנַאנעטײלרעּבָא ,גנּולײט
 .רהיא ןעכַאמ לטּב ןעגעװ ןערעה טלָאװעג טשינ ּולֹיִפַא

 ,טפַאשלעזעג- סנָאיצַאמרָאפניא רעד ןּופ גנּוציז ַא ףיוא רימ ןעבָאה ןַאד
 ןעטעּברַאוצסױא ןעסָאלשעּב ,ןערָאװעג טנעפעעג םעד רַאפ ךילצריק זיא עכלעוו
 :עּב רעצנַאג רעד ןּופ ןעמָאנ ןיא םעד חוּכמ ךיז ןעדנעװ ןּוא םּודנַארָאמעמ ַא
 .טסעטָארּפ ןעשיגרענע ןַא טימ טכַאמ רעשטייד רערעכעה רעד ּוצ גנּורעקלעפ
 ןעגיזָאד םעד ןעכילקריװרעפ ּוצ ןעמּוקעגסוא טשינ ןיוש רימ זיא רעדייל
 .עג גנילצולּפ ךיא ןיּב ,ץרעמ ןעט:31 םעד .ה .ד ,םעדכָאנ דלַאּב לייוו ,ןַאלּפ
 ןיא ענעגנַאפעג רַאפ רעגַאל ןעטסּואװעּב ןיא טקישרעפ ןּוא טריטסערַא ןערָאװ
 ...(ןעסײרּפ-ברעמ ןיא) קסרעשט

 ןעסָאלשעּב ןעּבָאה ןעשטייד יד סָאװרַאפ ,ןעװיטַאמ יד ןּופ ענייא
 ןיא ןערינרעטניא ןּוא טנַאק םעד ןּופ ןעקישּוצסױרַא ,געװ ןּופ ךימ ןעמיֹורּפָא
 ךילרעהפיואמוא טּבױלרע ךיז ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד בגא ןעװעג זיא ,רעגַאל ַא
 קיטילָאּפ רהיא רַאפ טכַאמ רעשטייד רערעכעה רעד ןעגעג ןעטערטּוצסױרַא
 ןעלטימסנעּבעל ערעזנּוא ןערהיפּוצסױרַא ןּוא גנורעקלעפעּב יד ןרעגנּוהּוצסױא
 | ,דנַאלשטיײיד ןייק

 - םַארג 250 יד ןּופ ןיולּב ןעּבעל טפרַאדעג טלָאװ גנּורעקלעפעּב יד ןעװ
 ןעּבעגעגסױרַא טָאהמ עכלעװ ,ןעּפּוז ,טגָאזעג סנייטשמּוא ,יד ןּופ ןּוא טיורּב
 יז טלָאװ ,עיצרָאּפ ַא רַאפ גינעפ 10--7 ןּופ זיירפ םּוצ ןעכיק עגיליּב יד ןיא
 יד ןּופ טיציפעד רעכילגעט רעד לײװ ,ןעּברַאטשסױא טפרַאדעג גנַאל ןיוש
 םוינַאגרָא רעד זַא ,ןעװעג סיורג וצ זיא ןעירָאילַאק עגיטייג םזינַאגרָא ןרַאפ
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 ּוצ ידֹּכ .טיוט-רעגנוה ןעגידנעהָארד םעד ןעגעג ןערהעו גנַאל ךיז ןענעק לָאז
 :עגנָא אפוג גנורעקלעפעּב יד טָאה ,עגַאל רעכילרהעפעג רעד ןּופ ךיז ןעװעטַאר
 רַאפ ןעטקּודַָארּפ:סגנורהענרעד םוכס םעד ןרעסערגרעפ ּוצ ןעלטימ עלַא טדנעוו
 ?אה ןעשטייד יד םגה .,דצה ןמ ייז ןעפיוקוצ ךרוד ךיורּבעג ןעכילגעט רהיא
 םעד טרהעוורעפ גנערטש ןּוא דנַאל ןיא טיורּב עצנַאג סָאד טרירטסעווקעס ןעּב
 ןעויװעּב ןעגעװטסעדנּופ םירעיוּפ יד ןעּבָאה ,טיורּב ןּופ ףיוקרעפ ןעטַאװירּפ
 ,.לעװ ,ןעסַאּפָאז ערעַײז ןּופ לייט ןעסיורג ַא ןעשטייד יד ןּופ ןעטלַאהעּבּוצסױא
 ַא ַײּברעד גידנעסייר ,ןענָאזרעּפ עטַאװירּפ טפיוקרעפ הקיּתשּב ןעּבָאה יז עכ
 סיורג סרעדנוועב ןעװעג זיִא ןעסַאּפָאז ענעטלַאהעּב יד ןּופ םּוכס רעד .סַאּפ
 ישרע םעד ןיא .ה .ד ,1916--1915 ןערהָאי יד ןיא םירעיוּפ עשיווטיל יד ייּב
 עדַאקָאלּב עשילגנע יד ןעװ ,עטיל ןיא הלשממ רעשטייד רעד ןּופ רהָאי ןעט
 .גנערטש ױזַא ןעװעג טשינ ךָאנ זיא

 טנעקעג טשינ ןיוש טָאה'מ תעשּב ,1917--1916 ןיא ,רעּבָא ,רַאפרעד
 =יד עטמיטשעג=שיטָאירטַאּפ יד םגה ,רעגנּוה ןעשטייד םעד .ןעטלַאהעּב) רהעמ
 עלַא ןעגָארטעגרעּבירַא תומוערּת ןהָא טעמּכ ןּוא גידלודעג ןעּבָאה ןעשט
 יד ןעריּפשכָאנ ןעמּונעג גנערטש רהעז טכַאמ עשטייד יד טָאה -- ,םירוסי
 5רּוד ןענײז דניה עטריסערד ּוצרעד לעיצעּפס ןּופ ףליה רעד טימ ; םירעיוּפ
 ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה ןעסַאּפָאז עשרעיופ יד ןּוא -- סעיזיווער ןערָאװעג טרהיפעג
 ןַא ןעפרַאװעג ןעשטייד יד ןעּבָאה םעד רעסיוא ,ךיז ןעמהענּוצסיױוא דניװשעג
 ענליװ ןּופ ןעגעלפ עֿכלעװ ,"רעגערטנעדוּפ , ןימ ןעלעיצעּפס םעד ףיוא גיוא
 דנעגעג רענװַָאק ןּוא רענליװ ןּופ רעפרעד ענעדיישרעפ ןיא ךיז ןעזָאלקעװַא
 ןעּבָאה יז עכלעװ ,ךרע יפל רּוּפ ַא ייפ ,ןעטקּודָארּפ-זיּפש טרָאד ןעפיוקוצנייא
 ןעפיוקרעפ ּוצ ידּכ ,ןײרַא טדָאטש ןיא טּפעלשעג רעדיילק יד רעטניה ךיז ףיוא

 ,ןעיורפ ייס ,רענעמ ייס "רעגערטנעדוּפ, עמירָא עגיזָאד יד .םיחקמ עכיוה רַאפ
 "ףעגערטנעדוּפ , יד קרַאטש יװ .סוֿפוצ ןעכַאמ בור סָאד תועיסנ ערעײז ןעגעלפ
 ךָאד ייז ןעּבָאה ,ןעטקודָארּפ יד ףיוא םיחקמ יד טפיורשעגפיוא טשינ ןעּבָאה
 ַא טָאה ךָאנ ּוצרעד ןּוא גנורעקלעפעּב רענליװ רעד טכַארּבעג הבוט עסיורג ַא
 סגרפמ "רחסמ, םעד ךרּוד טייקכילגעמ יד ןעמּוקעּב טײל-עמירָא ,לייט רעסיורג
 ןעגייז ןעטייקגנערטש ןּוא ןעטָאּברעּפ עלַא ףיוא גידנעקּוק טשינ .ךיז ןייז ּוצ
 רחסמ םעד ןעטַארוצסױא ןעצנַאגניא ןעװעג תלֹוכיּב טשינ ןעשטייד יד ךָאד
 טדָאטש ןיא ןערהיפּוצנײרַא טגילקעג ךיז ןעּבָאה עכלעװ ,"רעגערטנעדּוּפ, יד ןּופ

 ,רעגיניװ ךס ַא טרהיפעגניירַא ןיוש ןעּבָאה ַײז ,עקַאט .תמא .,"עדנַאּבַארטנַאק,
 יד רעּבָא ,ןעסקַאװעג רהעמ ךָאנ םעד ּבילּוצ ןיא תורקי רעד ןּוא רעהירפ יו
 .סנעפעל ןעמּוקעּב ּוצ טיײקכילגעמ יד טַאהעג ךָאד ײז קנַאד ַא טָאה טדָאטש
 .ןעּבעגעג ןעּבָאה ןעשטייד יד רעדַײא ,םוטנַאװק ןערעסערג ַא ךס ַא ןּוא ןעלטימ
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 טָאה ןעטקידָארּפ ןיא לעגנַאמ רעד ּואװ ,ףרָאד סָאד זיא ןפוא ַאזַא ףיוא

 רעשיטדַאטש רעגירעגנּוה רעד ףליה ּוצ ןעמּוקעג ,רעגינייוו ךס ַא טלהיפעג ךיז

 - .תֹונװּכ עגיצוננעגיא ּבילּוצ עקַאט תמא ,גנּורעקלעפעּב

 רעד ז ןעשיװצ ןעליײטּוצרעדנַאנּופ גידרשוי ןעשטייד יד ןּופ גנוּבערטש יד

 ַא טַאהעג טָאה ,טיורּב סרעדנּוזעּב ,ןעטקּודָארּפ-סגנורהענרעד יד גנורעקלעכעּב

 יד ּוליּפַא ןוא רעפרעד יד ;טדעטש עסיורג יד ןיא זיולּב גלָאֿפרע ןעסיוועג -

 ןענײז דנעגעג רעזנּוא ןיא ייס ןּוא דנַאלשטייד ןיא ַײס ךעלטדעטש עניילק

 יזייּפש טומ טגרָאזעּב ,סולפרעּביא ןַא טימ ּוליפַא זייװרעטרע ןוא ,גּונעג ןעװעג

 ןיא יװ רעגיסעמ ךס ַא ןעװעג ןענייז טרָאד ןעזײרּפ יד ןּוא ןעטקּודַארּפ

 | .טדָאטש
 סָאװ  רַאפ ,ךילדנעטשרעפ ןייז ןיוש טעװ ןעטגָאזעגנעבױא םעד ךָאנ |

 רעד ןּופ טױנ יד ןרענעלקרעפ ּוצ טהימעּב ךיז ןעּבָאה עכלעװ ,עלַא רימ

 =ײד יד ַײב ץלעוּפ ּוצ טדנעװעגנָא תוחוּכ עלַא ןעּבָאה ,גנורעקלעפעּב רענליװ

 -ןײרַא טדָאטש ןיא ףרָאד ןּופ ןעטקּודָארּפ ןערהיפּוצנײרַא שינעּבױלרע ןַא ןעשט

 ינָא ןּופ רָאנ ןעמּוקעּב ּוצ ןעגנּולעג שינעּבױלרע ַאזַא זנוא זיא ןרעיודעּב םּוצ

 ןעּבָאה עטגיטכעמלּופעּב ערעזנּוא סָאװ ןעטקּודָארּפ יד ןענייז סָאד יא ,ּביוה

 טריזיווקער טּפָא ץנַאג ,ןענייש.רהיפניירַא טול ,טדָאטש ןיא ףרָאד ןּופ טכַארּבעג

 יניא .ייצילָאּפ רעשיטדָאטש ךיוא ןּוא רעשיטדָאטשרעסיוא רעד ךרּוד ןערָאװעג

 ,ךָאנ ןעמ טריּפש עטגיטכעמלופעב ערעזנוא זַא ,טקרעמעּב רימ ןעּבָאה ןעכיג

 ןוא להעמ ןּופ תוינק טכַאמעג ןעּבָאה ייז ּואװ ,תומוקמ ענעי ןיא אקווד ןּוא

 יד ךרּוד סעיזיװער עגנערטש ןערָאװעג טרהיפעגכרּוד דלַאּב ןענייז ,ןעּפיורג

 - .ןעמרַאדנַאשז עגיטרָא
 רעצנַאג ַא ענליװ ןיא טריזיִנַאגרָא ןעשטייד יד ייּב ךיז טָאה ךילצריק

 טַאהעג טָאה רעכלעוו ,("גנולײטּפָא:לעטימסנעּבעל,) טנעמַאטרַאּפעדסגנורהענרעד

 -סױרַא טָאה גנולײטּפָא יד ,דנעגעג רעצנַאג רעד רעּביא ןעגנּוגיײװצרעפ ענייז

 עגיטעטליואוו יד רַאּפ ןעלטימסנעּבעל ןערהיפּוצנײרַא ףיוא ןענייש ןעּבעגעג

 ןעװיטַארעּפָאָאק ,ןעטַאנרעטניא ,ןעכיקסקלָאפ יד רַאפ ,לשמל ,יװ ,ןעטלַאטשנַא

 יד טָאה ,טרָאטש ןיא ןעטקידָארּפ יד ןערהיֿפנײרַא םייּב יװ תויה רָאנ .המודכו

 תוכיא םעד ןעגעװ ןערעװ טרימרָאפניִא יונעג טזּומעג גנולײטּפַא:סגנּורהענרעד

 לַאֿפ ןעדעי ןיא ךילטקניּפ ץנַאג יז טגעלֿפ ,ןעטרהיֿפעגנײרַא םנוֿפ תּומַּכ ןּוא

 =עגנירַא טָאה טלַאטשנַא עגירעהעג יד זַא ,ךיז ייּב ןענעכײצרעֿפ רעדנּוזעּב

 ָארּפ ןעּבעגסױרַא םייּב ךָאנרעד ידּכ ,ןעטקּודָארּפ םּוכס ַאזַא ץוחה ןמ טרהיֿפ

 רעד ןּוֿפ םּוכס ןעדנעֿפערטעּב םעד ןענעכערּפָארַא ןעטלַאטשנַא יד רַאֿפ ןעטקּוד !

 =ּואוועג טשינ ךַאז ןייק ןעטלַאטשנַא עגיזָאד יד ןעּבָאה טַאטלּוזער ןיא .עמרָאנ

 . .ןעטקודָארּפ עטרהיפעגנײרַא יד ןּוֿפ ןענ
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 - ןערהיפניײרַא ןּופ ןינע םעד ןיא ןעטַאטלוזער עגיטשינ עכלעזַא גידנעמּוקעּב
 ןייז ּוצ לדּתשמ ןעּבױהעגנָא ךיא ּבָאה ,טדָאטש ןיא ףרָאד ןוֿפ ןעלטימ.סנעּבעל
 ףענליו יד רַאֿפ טדָאטש ןּופ רהָאפסיֹורַא ןעײרֿפ ַא ןעגעװ ןעשטייד יד ייּב ךיז
 ךָאד ךיז טָאה רימ יװ ,ןעּבעגעגנייא ךיז טלָאװ ןֿפוא ַאזַא ףיוא ,העניואוונייא
 רָאנ ,עמירָא יד רָאנ טשיג ןּוא ,טדָאטש - יד לעסיּב ַא "ןעדָאלּוצסיױא, טכודעג
 ןיא ןערהָאפּוצסױרַא טיקכילגעמ יד ןעמוקעּב ןעטלָאװ עטלעטימעּב יד וליפא
 רעגיליּב ךס ַא טסָאקעג טָאה ןעּבעל סָאד ּואװ ,ךעלטדעטש ןּוא רעֿפרעד יד
 רעײרֿפ רעגיזָאד רעד .גערפכָאנ ַא ןעװעג ךָאנ זיא טעּברַא ףיוא וָאװ ןּוא
 :יטסניג רהעז טכַארּבעג רעכיז טלָאװ רעניואוונייא רענליװ יד רַאֿפ רהָאֿפסױרַא
 יא טָאה רעכלעוו ,רחסמ ןעגיטרָא ןוֿפ גנולקיוטנע רעד רַאֿפ ןעטַאטלוזער עג
 :גולעג זיא "גנודָאלסױא , ןימ ַאזַא ןערהיפוצכרוד ,דנַאטש-ליטש ַא טּבעלעגרעּב
 עזָאלמײה עשידיא ןוֿפ זױלּב להָאצ יד .עזָאלמַײה ענונּב לֹּכ.םדוק ןעג
 יד ךרוד ןערָאװעג טריּפקָא ֹיִא ענליװ ןעװ ,טײצ רענעי ּוצ טָאה
  ןעּבעגוצ לָא'מ בוא ;ןַאמ דנעזוט 22 זיב טכַײרגרעד ,ןעשטייד
 ּוקעּב ךיז טעװ ,עזָאלמײה עכילטסירק דנעזױט 10 יד להָאצ רעד ּוצ
 אשמ ערעװש ַא יװ ןעגעלעג ןענייז עכלעוו ,ןַאמ דנעזיוט 32 ןוֿפ רעֿפיצ ַא ןעמ
 ןיא טַאהעג ןעּבָאה עטצעל יד לייוו ,ןעטלַאטשנַא עגיטעטליואו עגיטרָא יד ףיוא
 זיא רהָאי 1 ןופ ךשמ ןיא זייווכעלסיּב .ןעלטימ עניילק ךרע-יפל תושר רעיײז
 יד ןּוֿפ .עזָאלמיײה יד ןוֿפ טדָאטש יד ןעדָאלּוצסױא ןעצנַאגניא טעמּכ ןעגנולעג
 ןוֿפ ;ןעּבילבעג טשינ רענייק טעמּכ רהָאי ףוס םּוצ זיא עזָאלמיײה עכילטסירק
 ַא ךָאנ ןעבילּבעגרעּביא טײצ ענעי ּוצ זיא רעּבָא עזָאלמײה עשידיא יד
 | ,ןַאמ 0

 .יא יד ןוֿפ ןעגנּולעג זיא םישדח 5--4 עגידרעטייװ יד ןּוֿפ ךשמ ןיא |
 ,ןַאמ 4000 ךרע ןַא רָאנ ןעריאיקַאװע ּוצ עזָאלמַײה עשידיא ענעּבילבעגרעּב
 ןיא ןעּבילגעגרעּביא םעדכָאנ ןענייז עכלעוו ,עזָאלמיײה 1000 ַא ןּוֿפ טשער סָאד
 ןעֿפָאלטנַא ןענייז ײז לייו ,ןערעװ טריאּוקַאװע טנעקעג טשינ טָאה ,טדָאטש
 רעד ןּוֿפ ןערָאװעג בורח ןעצנַאג ןיא רעדָא ןענייז עבלעוו ,תומוקמ יד ןוֿפ
 | ,טנָארֿפ עמַאס םייּב ןעגעלעג ןענייז רעדָא ,המחלמ

 ןעײרֿפעּב ןצנאגניא טעמּכ ןעגנולעג טרָאפ ףוס.לּכ-ףוס זיא םעדכרּוד ּביוא
 יד עגֹונּב ןעגָאז טשינ עּבלעו סָאד ,רעדייל ,ןעמ ןעק ,עזָאלמײה ןוֿפ ענליוו
 .טימ םּוש ןהֶא ןעּבילּבעג ןענייז עכלעוו ,עזָאלסטעּברַא יד ןּוא טײלעמירָא עגיה
 ןעסלוטשעגנָא לָאמ סעדעי ךיז ןעּבָאה ייז ,ןעריאוקַאװע ּוצ סעּבָארּפ עלַא .ןעל
 רעשירעטיללמ רעשטייד רעד דצמ רקיע-רעד ,תועינמ עסיורג רעייהעגמּוִא ףיוא
 ,רעייפ רַאפ יװ רעגרע שזַאנָאיּפש רַאפ ןעקָארשעג ךיז טָאה עכלעװ ,טכַאמ
 םניא גנוטלַאװרעפ רעד ןּופ רעטנעצ ַא רַאפ טנעכערעג ךיז טָאה ענליוו םגה
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 (5) םרוטש ןיא



 'עג טגהָאנ ױזַא טייקכילקריװ רעד ןיִא ךָאד יז זיא ,עימרַא רעד ןּוֿפ "ןעקַאנ ,

 *עג ןעּבָאה ןענָאזרעּפ עטנעַאהעּב ןּוא עטקישעג זַא ,טנָארפ-סגנרק םּוצ ןעוו

 ,תודוס עשירעטילימ עגיטכיװ ןעּבעגסױרַא ,טדָאטש ןּוֿפ גידנערהָאֿפסױרַא ,טנעק

 טהימעּב ךיז םּורֲעד ןַעּבָאה ייז .ןעשטייד יד טַאהעג ארומ ןעּבָאה רַאפרעד טָא

 | י- .טדָאטש ןוֿפ ןעזָאלּוצסױרַא טשינ םענייק ךילגעמ טייוו יװ

 .ֹוצ תוחוּכ ערעזנּוא עלַא טגנערטשעגנָא רימ ןעּבָאה עזָאלמײה יד ךָאנ

 טכער סָאד רעטעּברַא ןּוא תוכאלמיילעב ץעזָאלסטעּברַא יד רַאֿפ ן'לעֹוּפ

 ,טיּבעג ןעטריּפּוקָא םעד ןיא תוחּפה לכל רעדָא דנַאלשטיײיד ןיא ןערהָאֿפוצסיֹורַא

 עדנַא ןוֿפ ייס ,ןײלַא רימ ןּופ ייס ,ןעגנּוהימעּב עלַא ןעּבָאה ןערעיודעּב םּוצ

 ןיטּולחל ,שטיװעלימכַאר .נ ר"ד ןוֿפ סרעדנּוזעּב ,רעּוט עכילטֿפַאשלעזעג ער

 ןעגעװטסעדנוֿפ ףרַאד ךיא ,ןעטַאטלּווער עטכיירגרעד יד ןעכָארּפשטנע טשינ

 ךס ַא ןעוועג זיא תֹוכאֹלמ-ילעּב ןּוא רעטעּברַא עשידיא יד רַאֿפ זַא ,ןערעלקרע

 ,רעטעּברַא עכילטסירק יד רַאֿפ רעדייא ענליװ ןּוֿפ ךיז ןעסײרּוצסיֹורַא רערעווש

 ןעכיירגרעד ּוצ ידֹּכ ,הימ ךס ַא טדנעװעגנָא טָאה תֹורּוש יד ןּוֿפ רעּביירש רעד

 רע טָאה טרּפ םעד ןיא סָאװטע ;רעטעּברַא עשידיא יד רַאֿפ גנוגיטכערעּבכיילג

 'מֹוא ןעװעג טשינ רע זיא גנוגיטכערעּבכיײלג עגידנעטשלוֿפ רעּבָא ,טלעוּפעג

 עכַײלג טשינ רהיא טרעלקרע טָאה טכַאמ עשטַײד יד .ןעקריװּוצסױא דנַאטש

 :םימעט עכלעזַא טימ רעטעּברַא עשידיא ןּוא עכעלטסירק יד ּוצ גנוהיצעּב

 .כערעּב טשינ ןעּבָאה רעטעּברַא עשידיא יד זַא ,ט'הנעטעג יז ןעּבָאה ,תישאר

 ייורט ןרעטיײּברַא ןעשידּוי ןעד טימ ןעטכַאמ ריװ,) ןעגנּוטרַאװרעד ערעייז טגיט

 יּפיױוהעּב יד טול ,ןעּבָאה רעטעּברַא עטריציֿפילַאװק יד .("ןעגנּורהַאֿפרע עגירע

 טסַאּפעגּוצ שינכעט רעגינייװ ךס ַא ןעזיוװעגסיורא ךיז ,ןעשטַײד יד ןּוֿפ ןעגנּוט

 -עּברַא עשידיא יד ךיז ןעּבָאה םעד רעסיוא .ןעדַארעמַאק עשטייד ערעייז יװ

 יַיִא טסַאּפעגּוצ רעגינייוו שיזיֿפ רַאֿפ ןעיװעגסױרַא ,גנּוניימ רעײז טיול ,רעט

 יָארגידרע ןיא טרֿפּב ,טײּברַא רערעװש ּוצ ןּוא םירבח עכילטסירק ערעיז רעד

 טּבערטשעג רעטעּברַא עשידיא יד ןעּבָאה רעטייװ ,לגּוסמ טשינ ןיטּולחל ,ןעּב

 .טייד רעטסעּב רעד טמּוקעּב'ס סָאװ ,ןױלסטעּברַא ןעכיוה םעד ןעכַײרגרעד ּוצ

 ןּוא ןײא ןיא טעּברַאעג ןערהָאי רעגילדנהעצ טָאה רעכלעװ ,רעטעּברַא רעש

 הטֹונ טשרמולּכ רעטעּברַא עשידיא יד ןענייז ייּברעד ; קירּבַאֿפ רעבלעזרעד

 ?טֿפָא גידנעצעהרעטנּוא ,רעּבעגטטעּברַא ערעַײז טימ ןעסיירוצנייא טכיײל רהעז

 . יקַײרטש ַא ּוצ םירבח ערעייז לָאמ

 ("זײװכַאנ רעטיײּברַא,) עזרעב-רעטעּברַא רָענליװ רעד ןוֿפ רעציזרָאפ רעד

 עכלעװ ,רעסָאלש ןּוא ןעדימש עשידיא יד זַא ,טגָאלקעּב רימ רַאֿפ ךיז טָאה

 ?סױרַא ךיז ןַעּבָאה ,ןַעלױּפ ןּוא דנַאלשטײד ןייק ןערָאװעג טרהיפעגסורַא ןענייז
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 גנונהַא םּוׁש ןייק ןעּבָאה עכלעוו ,רָעטסּוש רעדָא רעדיינש רַאֿפ רָאג ןעזיועג

 .עגכוה ַא טגָאלקעּב רימ רַאֿפ ךיז טָאה רעדיװ .ײרַעדימש רעד ןיא טשינ

 רעד ןיא עילָאר ענעהעזעגנָא ןַא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,רעטמַאעּב רעטלעטש

 'ד ןעשיװצ זַא -- ,טיּבעג ןעטריּפּוקֶא םעד ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא-טטעּברַא רעשטייד

 ןיא ןעליוּפ ןּוֿפ ןערָאװעג טרהיֿפעגסױרַא ןענייז עכלעװ ,רעטעּברַא עשידיא

 ןעּבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ עכלעזַא ןענוֿפעג ךיז ןעּבָאה טנַאק ןעגידבירעמ-ןוֿפצ
 יָאז טמהעשעג טשינ ךיז ןעּבָאה ןּוא טעּברַא ּוצ טַאהעג טשינ תוכייש םּוש ןייק
 :יטַאולּפסקע ּוצ ידּכ ,לעדנַאה ןעמייהַעג ַא ןעקירּבַאֿפ יד ףיֹוא ןערהיֿפּוצנָא רַאג
 ,רעטעּברַא םעד -- רעדּורּב םענעגייא רעַײז ןער

 זיא רימ ןּוא שיּפיט רהעז ןענייז תֹונעט עטנהָאמרָעדנעביֹוא עלַא יד
 ןַאהרעֿפ יז ןיִא זיִא'ס ,טירש ןּוא טירט ףיוא ייז ןערעהּוצסיֹוא ןעמּוקעגסיֹוא

 ,םזיטימעסיטנַא ,,,לַײט רעסיורג ַא רָאג רעּבָא ,תמא לייט רעניילק ַא קפס לּתלּב -
 ,ןירעד טייטשעּב ןעגנּוגידלּושעּב עשיטימעסיטנַא עלַא ןּוֿפ תיצמּת רעד םּורָאװ

 ןוֿפ גידנעכַאמ ,ענַײמעגלַא רַאֿפ ןעמ טלַאה ןעלַאֿפ עטערקנָאק עגינייא סָאװ

 .לכל רעדָא ןַעדיא עלַא ןעריטידערקסיד ּוצ קעװצ ןעגיצנייֵא ןטימ ,ללּכ ַא טרּפ

 ןּוא ויטקעיּבָא ץנַאג ךיז גידנעּבײלקרעדנַאנוֿפ . ,לייט ןעטסערג םעד תֹוחּפִה

 גידנעטש טעמּכ ךיז טָאה ,םילוּבלּב עכילדנײֿפ-ןעדיא יד ןיא תעדה-בושי טימ

 ןֿפױא טשינ טיֹוּבעג עלַא ןענייז יז ליײװ ,טײקגיזָאלדנּורג רעייז ןעזיװעגסױרַא

 ןפיוא .ה .ד ,להיֿפעג ןֿפיֹוא זיֹולּב רָאנ ,קיגָאל רעװיטקעיּבָא ןּוא לכש ןערָאלק

 ןעגנּוגידלּושעּב עטכַארּבעגנעביוא יד ןעגעקטנַא ...ןעדיא ּוצ סַאה ןּוֿפ להיֿפעג
 : סָאװ טָא ןעלעטשטסעֿפ ךיא ןעק

 רעשינכעט רעד ןּופ הגרדמ יד זיא ללכּב זַאפ ,טשינ קפס םּוׁש ןייק זיא'ס
 יד ײּב יװ ,רעכעה תֹוכאלמ.ילעּב עשטייד יד ייּב טֿפַאשטנעק ןּוָא גנּודליּבסיוא
 ייּב סלַאֿפנעדעי רעּבָא טייטש יז ,טיּבעג ןעטריּפּוקָא ןוֿפ תֹוכאלמ.ילעּב עשידיא
 תֹוכאלמ-ילעּב עשיליֹוּפ יד ייּב יװ ,רעגירדינ טשינ תוכאלמ-ילעּב עשידיא יד

 עשילױּפ יד ףיא ןעשטייד יד ךיז ןעּבָאה ןעגעװטסעדנוֿפ .טנעגעג םעד ןוֿפ
 רעסיֹורג ַא זַא ,טשינ קפס ןייק ךיֹוא זיא'ס ,טגָאלקעּב טשינ ךָאד תֹוכאלמ-ילעּב
 רעשיזיֿפ רערעװש ּוצ זיא ,רעטעּברַא עשידיא עשיווטיל יד ןוֿפ טרֿפּב ,לייט
 ןֿפא םּוׁשּב רעּבָא ןעק'מ ,ןעשטַײד יד רעדייא ,טסַאּפעגּוצ רעגינייװ טעּברַא
 עשידיא דיישרעטנּוא ןהָא עלַא ףיוא ללּכ ןעגיזָאד םעד ןעטײרּפשרעפ טשינ
 טּבערטש רעטעּברַא רעשידיא רעד סָאװ ,סָאד .עטיל ןּוא ןעלױּפ ןּופ רעטעּברַא
 רָאנ טזייוװעּב ,ערעדנַא יװ ,ןױל:סטעּברַא ןערענעלק ןייק טשינ ןעמּוקעּב ּוצ
 ,גנּולקיװטנע ערעכעה ןייז

 :ַאהס רעכלעוו ןיא ,טיונ עכילקערש יד ןהעזעגּוצ טָאהס רעװ ,רעטייוו
 ןעטריּפּוקָא םעד ןיא ןעדיא יד רקיע:רעד המחלמ רעד תעּב ןעניפעג ךיז ןעּכ

67 



 תעּב גנולפייװצרעפ רעײז ןעוועג זיאס סיורג יװ ,ןייטשרעפ טעװ רעד ,טיפעג

 סָאװ .ךיז ןעגעוועּב ּוצ טכער ערַאטנעמעלע סָאד יז ןּופ ןעמּונעגּפָא טָאה ןעמ

 ךיז ןעּבָאה תוכאלמ.ילעּב עשידיא יד ןעשיװצ ןעװ ,שודיח רעד םּורעד זיא -

 סָאװ רַאפ ךיז ןעּבעגּוצנָא ןעוװעג טיירג ןענייז עכלעװ ,עכלעזַא ןעניפעג רשפא |

 +עװטעי .םעלק רעד ןּופ ךיז ןעסײרּוצסױרַא יּבַא ,טלעװ רעד ןיא טליװ רהיא

 ןיפ ןעפױלטנַא ּוצ ןעניז ןיא טַאהעג לֹּכ.םדֹוק ,ךיז טייטשרעפ ,טָאה רערעד

 .רעסיורג רעד ןעשיווצ זַא ..ןעּבעג טעװ טָאג יװ--רעטייוו ןּוא םונהיג םעד ןּופ

 ךּוא ענליװ ןיא ןערָאװעג טקיטשרעד שממ ןענייז עכלעװ ,ןענָאזרעּפ עסַאמ

 ןעּבָאה ,ןענַאד ןּופ ןערעװ ּוצ טזיילרעד טייהנעגעלעג ַא טכּוזעג םּורעד ןעּבָאה

 ךייק ןעּבָאה סָאװ ,רעכַאמסטפעשעג עלעקנוט  ענעדישרעפ ךיוא ןייז טנעקעג

 יתויאר םּוש ןהֶא רָאג רָאלק ךיוא זיא ,רעטעּברַא טימ טשינ תוכייש םּוׁש

 רעגיגיװ רעדָא רהעמ זױלּב ןעװעג ןענייז סָאד זַא ,ךילדנעטשרעפטסּבלעז

 .עכלעוו ,עזָאלטטעּברַא עסַאמ רעשידיא רעצנַאג רעד ןּופ ןעמהַאנסױא ענעטלעז =

 | .טיורּב ןּוא טעּברַא טכּוזעג ןעּבָאה

 .ײצַאזינַאגרָא;סטעּברַא רעד טימ טרהיפעגנָא ןעּבָאה עכלעװ ,ןענַאזרעּפ יד = |

 .,ןעלַאפ ןעועג ןענייזיס זַא ,טרעכיזרעפ רימ ןעּבָאה ,טיּבעג ןעטריּפּוקַא ןיא עי

 צָאװעג טקישעגקירוצ טשרמֹולּכ ןענייז רעטעּברַא עשידיא סעיטרַאּפ עצנַאג ןעו

 .טגיוטעג טשיג תוּביס ענעדישרעפ ּבילּוצ ןעּבָאה יז לײװ ,רַאפרעד םייָהַא ןער

 .טרהעקעגקירּוצ ,רעטרעװ ערעייז טול ,ןענייז ,לשמל ױזַא ,טעּברַא רעד ּוצ ו

 ײרעפ סעיטרַאּפ עסיורג גרוּבמעסקּול ןּוא ןלעק רעטנּוא ןּופ םײהַא ןערָאװעג

 ,רעטעּברַא עשידיא עטריטקַארטנַאק
 ןצזייוועּב ,ןעוועג ןתמא רעד ןיא ,ּוליפַא ןענייז ייז בוא ,ןעלַאפ עכּלעזַא

 קאפ ךס ַא ןעלעטשנעגעקטנַא טנעקעג ייז טלָאװ ךיא .טשינ ךַאז ןייק ןיטולחּפ

 טסבעה ןעּבילּבעג רעטעּברַא עשידיא טימ ןעניז ןעשטייד יד ןעװ ,ןעט

 -ןהַאּבנעזײא ליפ ףיוא ןּוא גרוּברעטסניא ןיא ,וגייהד טיזליט ןיא -- ןעדירפּוצ

 | .סעיצַאטס

 + .שרהוס רעװעלסערּב רעטנעטעּפמָאק ַא .רענייא טלייטעגטימ טָאהיס יו

 ינעלוק עשיועלש-רעּבױא יד ןיא טעּברַאעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד ןעּבָאה --

 טָאהימ ןוא רעטעּברַא עטסַאּפעגּוצ ןּוא עטּוג סלַא ךיז ןעזיװעגסױרַא ,ןעּבּורג

 טכיײל רהעז טנעקעג טלָאװ ךיא .סעטכַאש יד ןיא ןעמּונעגנָא ןרעג רהעז יז :

 יד ןעגעװ סעיצַאטסעטַא ןּוא ןעגנוניימ עגיטסניג רהעז ךס א ךָאנ ןעגנעהב |

 ךיא בוא ,ןעטלַאטשנַא ןּוא ןענָאזרעּפ הייר רעצנַאג ַא דצמ רעטעּברַא עשידיא

 ןעגיוָאד םעד ןיא .תונעט עשיטימעסיטנַא יד גנוטיידעּב ַא ןעּבעגעגּוצ טלָאװ

 ענליװ ןּופ טיהנעגנַאגרעפ רערעװש רעטנהָאנ רעד ןּופ קילּברעּביא ןעצרּוק

 טנעגעגעּב ןעבָאה רימ סָאװ ,ןעטייקגירעווש יד ףיוא ןעזײװנָא רָאנ ךיא ליװ

68 | 



 גידנעזָאלרעּביא ,טדָאטש רעד ןוֿפ גנּודָאלסױא רעד רַאפ ףמַאק רעזנּוא ןיֵא'
 | (* ,טייז ַא ןָא םיטרּפ עגירּביא עלַא לייוורעד

 .ץּברַא עשידיִא יד ןוֿפ גנובערטש רעד רַאֿפ העינמ ערענעלק ןייק טשינ
 ןעװעג םרֹוג ןעּבָאה ענליװ רעטרעגנּוהרָעֿפ רעד ןוֿפ ךיז ןעסײרּוצסױרַא רעש
 -ָאה עכלעװ ,אפּוג רעלעירטסּודניא עשטייד יד ןוֿפ ןעזיירק עגילהָאצליֿפ ענעז
 ;רַא רעשטייד רעגיטרָא רעד ןוֿפ רעציזרָאֿפ םּוצ ןעגנּודנעװ ערעייז ןיא ןעּב
 ןײק ןעקיש טשיג הלילח ײז לָא'מ ,טרעדָאפעג שירָאגָאטַאק עזרעב-סטעּב

 רעדייא ,סָאהנעדיא רהעמ ןעװעג ָאד זוא תושקּב עגיזָאד יד ןיא זַא ,רָאלקי ןיא ,ןינע םעד טימ טנַאקעּב זיִא סָאװ ,ןרעדעי רַאֿפ ...רעטעּברַא עשידיא- |
 ןעמוקעגסיוא זיא ןעגעװטסעדנוֿפ ; ןעסערעטניא ענעגייא יד ןעגעוו גרָאז יד
 : | ,טימרעד ךיז ןענכער ּוצ

 ןרעטגוא ןעוועג ןעגנּואוצעג ךיוא זיא טלַאטשנַא עגיזָאד יד .עזרעּב-רעטעּב .רַא יד טֿפַאשרעֿפ רעטעּברַא עשידיא יד טָאה ןעדָאש רעגינײװ טשינ
 .ןעװעג זיאס רעכלעװ ּוצ ,עיצּולָאװע עבלעז יד ןעכַאמוצכרוד קורד ןעשטייד |

 .טשרע רעגידנעטשסטּבלעז ַא ןוֿפ .גנוטלַאװרעֿפ:טדָאטש עצנַאג יד ןַעגנּואװצעג
 :עּב ךילדנײרֿפ טשינ טײװ ךיז טָאה עכלעוו ,עיצוטיטסניא רעשיליוּפ רעגיגנַאר
 רעד ףיוא ּפָארַא זייװכעלסיּב יז זיא ,ןעטנעמעלע עשיליוּפ טשינ יד ּוצ ןעגיוצ
 ייב ,עזרעּב:סטעּברַא רעשטייד רעד טרָא רהיא גידנעטערטּפָא ,הגרדמ רעטצעל
 ירא עשידיא יד .םיטש-סגנוטַארעּב ַא ןעטלעז .,,רָאנ טַאהעג טָאה יז רעכלעוו:
 רעד ןיא ןערירטסיגער טלָאװעג טשינ רָאג טייצ עגנַאל ַא ןעמ טָאה רעטעב-
  ןּוֿפ ןּוא טעטימָאק ןַעשידיא ןופ רעדילגטימ עטלייװעגסיוא יד } עיצּוטיטסניא
 :ָאה ןעקַאילָאּפ יד .טרירָאנגיא טייצ עגנַאל ַא ןעמ טָאה עזרעּביסטעּברַא רעד/
 ,ןעשטייד יד ןּוא ןעשטייד יד ףיוא רַאלרעד ךלּוש יד ןעֿפרָאװעגֿפױרַא ןעּב
 .עגנָא רימ ןעּבָאה עיגרענע ןֹוא הימ רס ַא ...ןעקַאילָאּפ יד ףיוא ,טרהעקרעפ
 יד רַאֿפ טכער ערַאטנעמעלע יד טֿפמעקעגסיוא ןעּבָאה רימ ןענַאװ זיִּב ,דנעוו
 ,רעטעברַא עשידיא:

 ,1918 לירּפַא ןט.12 ,עשרַאװ ,ידנַאלשטיײד ןיא רעטײּברַא עשידויטסָא יד , רעגרעּב .י 'ז (=
 טלָעמַאזעג ןעּבָאה עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא ענעי גנּוטיידעב עסיורג א ּוצ טכער טימ טיג רָעגרעב ריד
 ,רעבָא עגיטליגכײלג יד ;דנַאלשטײד ןײק טקישעג ײז ןעּבָאה ןּוא רַעטעּברַא עשידיא ןוֿפ סעיטרַאּפי
 סָאד ןעװעג זיא ןתוביײחתה ערעַײז ּוצ סעיצַאזינַאגרָא יד דצמ גנוהיצעב עגיניזטכייל יד רהָעִמ ךָאנ

 ּוצ טסַאפעגּוצ טשינ סלַא ןעזײװסױרַא םעדכָאנ ךיז ןעגעלֿפ רעטעּברַא יד סָאװ ,ןירעד גידלוש ב
 ןעליוּפ ןיֿפ רעטעּברא ןטביײרשסױא ןַעגעלֿפ עבלעוו ,ןעגנומהעגרעטנוא עלָעירטסּודניא.סלעדנַאה יד
 ,עטיל ןוא
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 .ןצנייא ןעגנולעג זנּוא זיא ןעגנּוגנערטשנָא ערעזנּוא ןוֿפ לּכה:ךס ןיא
 לעטיּב שּביה ַא דנעגעגמּוא רהיא ןּוא ענליוו ןיא רעסיוא טעּברַא ףיוא ןענעדרָא/
 ןעטלָאװ עכלעװ ,רעטעּברַא להָאצ ערעסערג ַא ךָאנ רעּבָא ,רעטעּברַא עשידיא
 =יינעג רהעז ךיז טָאה'מ ּואו ,דנַאלשטײד ןיא טעּברַא ןעניפעג טנעקעג טכייל
 . ,,טעּברַא ןהָא םייה רעד ןיא ןעציז ןעּבילּבעג ןענעז ,רעטעּברַא ןיא טגיט

 .רעטעּברַא עטריציפילַאװק טימ ןינע רעד ןענַאטשעּב זיא רעגרע ךָאנ
 ענליוװ ןיא טעטימָאק:לַארטנעצ ןעשידיא םייּב ךיז טָאה גַאלשרָאפ ןיימ טול
 ךערָאװעג םעדכָאנ זיא רעכלעװ ,ןייארעפ:רעקרעװדנַאה רעשידיא ַא טעדליּבעג

 רעטנהָאמרעד רעד ןּופ תֹועידי יד טול ,עיצַאזינַאגרָא עגידנעטשטסּבלעז ַא =
 .תוכאלמ-ילעּב רענליװ יד ןעשיװצ טײקגיזָאלסטעּברַא יד זיא עיצַאזינַאגרַא
 +עג קרַאטש ןיא טּפיױהרעּביא ;ךילקערש ןעװעג טרפּב עשידיא יד ןּוא ללכּב
 תֹוכאלמ.ילעּב להָאצ עניילק ַא זיולּב ,ךַאפ.לעדָאנ ןיא טײקגיזָאלסטעּברַא יד ןעוו
 ,דנַאלסיױא ןיא טעּברַא ףיוא ןענעדרַאוצנײא ןעגנולעג זיא

 עשיסקָאדָאטרָא עשטייד:שידיא יד ןַא ,ןעקרעמעּב ּוצ זיא טנַאסערעטניא |
 :מֹוא קרַאטש ןענייז ,סרעניּבַאר:רעּבױא ערעײז ןּופ ןָאזרעּפ רעד ןיא ,ןעזיירק

 :שטייד ןיא ןענעדרַאוצנײא טכּוזעג ןעּבָאה רימ סָאװ ,ןּופרעד ןעװעג ןעדירפּוצ = |
 :עיגילער ַא לָאמטּפָא ןעװעג זיא ןופרעד וויטָאמ רעד ,עזָאלסטעּברַא יד דנַאל |

 ,הלילח ,ןעלעװ רעטעּברַא עשידיא יד זַא ,טע/הנעטעג ּונייהד ןעּבָאה ייז ; רעז = |
 ןעּבָאה םעדצּוח ַא .תֹּבש םּוא ןעטעּברַא ּוצ ןעקירּבַאפ יד ןיא ןייז ןעגנּואוצעג = |

 ַא ףיוא אישק ַא -- טשינ לָאז רעטעּברַא רעשידיא רעד זַא ,טַאהעג ארומ ייז
 .רעּבױא יד ןעּבָאה סלַאפנעלַא ,,,תֹופרט ןעסע ּוצ ןייז ןעגנּואווצעג -- השעמ
 {גּוא ןעלעװ ייז זַא ,ןעװעג חיטבמ טרופקנַארפ ןּוא ןילרעּב ןּופ סרעניּבַאר
 ..טגָאזעגּפָא ךיז יז ןעּבָאה זנוא ןעפלעה רָאנ ,ןערעטש טשינ ןעגעװטסעדנּופ

 רהעקרעֿפ ןעײרֿפ םעד ךיז ןעגָאלשרעד ּוצ ןעװעג זיא רערעווש ךָאנ :
 :רַאטש רעסיֹורג ַא ןיא םירחוס יד ןעריזינַאגרָא ןּוא ןעגיניײארעֿפ ,םירחוס רַאֿפ =

 "א םעד רַאֿפ טכַארּבעג ןעצּונ עסיורג רהעז טָאה עכלעװ ,עיצַאזינַאגרָא רעק
 זיּב .טעּברַא-סנּוטַײרגּוצ רהָאי ןעצנַאג ַא ךָאנ טשרע ןעגנּולעג זיא ,רחֹוס ןעשיד
 למָאק-םירחוס סלַא זיֹולּב טריטסיזקע עיצַאזינַאגרָא יד טָאה עיצַאזילַאגעל רעד
 ֹוּמ יד .המחלמ רעד ןּוֿפ תֹונּברק יד ןעפלעה ּוצ טעטימָאק ןעשידיא םייּב עיס
 יאגעל זי ןיא רעכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא ענעגייא רעייז טגָאמרעֿפ ןעּבָאה םירחֹוס עשיל
 ,המ .למ רעד רַאֿפ ךָאנ ןערָאװעג טריזיל

 ,ןעװעג םיּכסמ ןעּבָאה ןעשטייד יד ןעכלעװ ףיֹוא ,ןַאלּפ ןיימ טיֹול .
 טפרַאדעג ,עימָאנָאטיוא רעייז ייּב גידנעּביילב ,סעיצַאזינַאגרָא עדייב ןעּבָאה =

 יעלעג זיא סע ןעכלעװ ףיֹוא ,םּוידיזָעֹרּפ ןעטשימעג ַא ןעּביילקסױא גיטייצכיילג
 ְוִצ םַאזניימַעג ידּכ ,סעיצַאזינַאגרָא עדייב ןעֿפּורוצֿפנּוצ תובייחתה יד ןעג
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 יד ןערהיֿפּוצכרּוד בֹוח רעד ךיֹוַא יװ ,ןעגַארֿפ ענײמעגלַא יד ןעטכַארטעּב

 | .ןעגנּולמַאזרעֿפ עניײמעגלַא יד ןוֿפ ןעסולשעּב

 =לנַאגרָא-םירחֹוס רעשיליוּפ-שידיא רָעד ןּוֿפ ןעגנּוטערטסיֹורַא עטשרע יד

 גנּולקיװטנע עגידרעטייו רהיא רעּבָא ,ןעגנולעג ץנַאג ןעװעג ןענייז עיצַאז

 דצמ ןעטייקגירעווש עלעמרָאֿפ ןייר ּבילּוצ טייז ןייא ןּופ טרעטשעג ןעוװעג זיא

 =יא יד ןעשיװצ תועד-יקולח ּבילּוצ -- טייז רערעדנַא רעד ןּוֿפ ןּוא ,טכַאמ רעד

 טליּפשעג טָאה סָאװ ,האולה:טדָאטש רעד עגֹונּב םירחֹוס עשיליֹופ ןּוא עשיד

 .ניא ערעייז ,ןעּבעל ןעכילטֿפַאשלעזעג רענליװ םעד ןיא ענלָאר עטיורג ַא ןַאד

 -רעֿפ טייװ יֹוזַא ןעוועג ןענייז האולה:טדָאטש רעד ןוֿפ ןינע םעד ןיא ןעסערעט

 ,עיצַאזינַאגרָא רעשידיא ןּוא רענײמעגלַא רעד ןוֿפ רַעציזרָאֿפ סלַא זַא ,ןעדייש

 ענײמעגלַא ןַא ןעֿפּורּוצֿפױנּוצ טײקכילגעמ םּוש ןייק טַאהעג טשינ ךיא ּבָאה

 'עב עמַאזנײמעג יד לײװ ,עיצַאזינַאגרָא רעטגיניײארעֿפ רעד ןוֿפ גנולמַאזרעֿפ

 ַא ףיֹוא ןעװעג טּפשמרעֿפ הליחּתכל זיא עגַארֿפ רעגיזָאד רעד ןוֿפ גנּולדנַאה

 ךיז יז טָאה ,עיצַאזינַאגרָא-םירחֹוס רעשידיא רעד ךייש זיא סָאװ ..,לַאפכרּוד

 יעג טָאה ןּוא עגיהעֿפטנעּבעל ןוא ענעדנוּבעגנעמַאזוצ טּוג סלַא ןעזיװעגסיורַא

 .עילָאר ענעהעזעגנָא ןַא ןעבעל ןעכילטֿפַאשלעזעג ןעשידיא ןיא טלעיּפש

 ןעלעֹוּפּוצסיֹוא ןעגנּולעג טשינ ,רעּבָא זיא עיצַאזינַאגרָא-םירחוס רעד

 ףיֹוא גידנעקּוק טשינ ,טדָאטש ןיא רהָאטנײרַא ןּוא רהָאפסיורַא ןעיירפ םעד

 ,ט בַא ןיא ןעמהָענ לָאז'מ בוא ,תולדּתשה עגילָאמליפ ןּוא עגידתונשקע רעזנּוא

 םעד ןּופ דנעה יד ןיא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה לעדנַאה רעצנַאג רעד זַא

 רהיפנײרַא רעד זַא ןּוא רעטסיימרעגריּברעּביוא םעד ןּוא *סושסיֹוא-סטפַאשטריװ,

 ןּוֿפ ןּוא טרהעװרעֿפ ןעצנַאגניא טעמּכ ןעװעג זיא דנַאלשטיײד סיֹוַא תורֹוחס ןּוֿפ

 סָאװרַאֿפ ,ךילדנעטשרעֿפ ןייז טעװ -- ,טרעוװשעּב רהעז טיּבעג ןעטריּפּוקַא םעד

 "גַײא ןערהָאֿפּוצסיֹורַא םירחוס יד טּביֹולרע ןעלַאֿפמהַאנסיוא ןיא רָאנ טָאה'מ

 לעגנַאמ ַא ,ךיז טײטשרעֿפ ,ןעװעג זיא ןּופרעד טַאטלוזער רעד .,הרֹוחס ןעֿפיֹוקּוצ

 :עגמּוא רעד אצֹוי.לעֹוּפ רעטקעריד סלַא ןּוא קרַאמ רענליוו ןֿפיֹוא תורֹוחס ןיא

 רַאֿפ ייס ,ןעשטנעמ רַאֿפ ייס רהעקרעֿפ רעײרֿפ רעד זיא ךָאד .תֹורקי רערעייה

 .ןערָאװעג טרעטיירּברעפ טשינ טד;4ֿפ תֹורֹוחס
 ןּופ םהַאנסיױא םעד טימ זַא ,רָאלק זיא ןעטגָאזעגנעבױא םעלַא םעד ןּופ

 תוכאלמ-ילעּב ןּוא רעטעּברַא רַאפ ייס ענליוו ןּופ רהָאפסורא רעד זיא ,עזָאלמיײה
 :רָאפ טָאה עגליװ טדָאטש יד .טרעװשעּב רהעז ןעװעג ,םירחוס רַאּפ ךיוא ייס
 ןיא רָאנ ןעּבָאה רעגיואונייא יד רעכלעוװ ןּופ ,הסיפּת עסיורג ַא טלעטשעג
 יד ךיז טָאה םּורַא:ױזַא ,ןעסײרסױרַא ךיז טנעקעג ןעלַאפ עכילנהעוועגרעסיוא

 רעניילק ַא ןיא זיולּב זנּוא ןעּבעגעגנייא ענליװ טדָאטש רעד ןּוּפ גנודָאלסױא
 ,סָאמ

| 
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 ןיא סיזירק רעד ;ןעסקַאװעג עזָאלסטעּברַא להָאצ יד זיא ֹוניּבל ֹוניּב
 ירמגל זיא עירטסּודניא יד ; ןערָאװעג רעקרַאטש ץלַא רעטייװ סָאװ זיא רחסמ
 רעסערג ץְלַא רעטייװ סָאװ תוקחד סָאד זיא ללכּב ןּוא ןערָאװעג טריזילַארַאּפ
 ּוצ עציטש ךָאנ טעדנעװעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ להָאצ יד ,ןערָאװעג
 ,העש ןּופ רָאנ ,גָאט ןּופ טשינ ןעגיטשעג זיא ,ּתורבח:הקדצ עכילטפַאשלעזעג יד
 טרירטסיגער ןעגעלפיס ּואו ,תורבח:הקדצ עשידיא יד ןיא זיא ,לשמל ױזַא
 1916 רעּבָאטקָא ןיא ןיוש עטצעל יד ןּופ להָאצ יד ,רעכוז:עציטש יד ןערעװ
 :וט 60 לָאצ רענײמעגלַא רעד ןּופ דנעזיוט 32) .צָארּפ 50 ןעגיטשעגרעּבירַא
 ןעװעג זיא רעסעּבכ ךס ַא ףיוא טשינ .,גנורעקלעפעּב רעשידיי רעד ןּופ (דנעז
 . ףיא ץיזעּב ןערעיודעּב םּוצ ,גנורעקלעפעּב רעכילטסירק רעד ןּופ עגַאל יד
 רעשידיי רעד עגונּב יװ ,ןערעפיצ ערעכיז עכלעזַא רעטצעל רעד עגונּב טשינ
 סקּואװ ןערעייהעגמּוא םעד ףיוא ןעזײװּוצנָא ייּברעד ידּכ זיא:ס .,גנּורעקלעפעב
 :עג טשינ ןעּבָאה רימ ליפיו ,עמירָא רַאפ ןעכיק יד ןיא רעסע להָאצ רעד ןּופ
 רַאפ טקעלקעג טשינ ץלַא טָאה ,עגיטפרעדעּבטיונ רַאפ ןעכיק עיינ ןייק טנעפע
 ןעגעלפ סָאװ ,יד ןּופ ?הָאצ יד ןעוװעג זיא סיורג ױזַא ,ןעגָאטימ ןייק ןעמעלַא
 | ,ןעכיק יד ּוצ ןעמּוקנָא ןעפרַאד

 ןעּבעל סָאד ןעגיליּברעפ ּוצ טייז ןייא ןּופ דנַאטשמּוא גידנעייז טשינ
 ןערהיפניירַא ךרּוד טדָאטש ןיא ןעלטימסנעּבעל םּוכס םעד ןערעסערגרעפ ןּוא
 :סיוא טייקכילגעמ יד גידנעּבָאה טשינ טייז רערעדנַא רעד ןּופ ןּוא ,ץּוחה ןמ יז
 עזָאלסטעּברַא עסַאמ עגידנעסקַאװ יד ןעטיירּפשרעפ ּוצ ןּוא טדָאטש יד ןעדָאל
 :עסערג ַא ןעװעג זיאיס ּואװ ,רעפרעד ןּוא ךילטדעטש עגיאייּברעד יד רעּביא
 טשיג הֹּתֹע תעל ךָאנ זיא ןעּבעל סָאד ּואו ןּוא טעּברַא ףיוא גערפכַאנ רער
 ורּפ ּוצ ןעסָאלשעּב רהָאי 1916 רעטניװ ּבױהנָא ךיא ּבָאה ,רעייט ױזַא ןעוװעג
 ףיוא גנּורעקלעפעּב רעגיטפרעדעּבטיונ רעד רַאפ גנַאגסיױא ןַא ןעניפעג ןעריּב
 :רעטעּברַא ןיא שינעפרעדעּב עסיורג ַא ןעוועג זיאס ּואו ,ןַאעקָא טייז רענעי
 | | ,דנעה

 . --עגליו גנּוטלַאװרעפ רעד ּוצ טדנעװעג ךיז ךיא ּבָאה קעווצ םעד טימ
 :עּב רעגיטרָא רעד רַאפ ןערעטכיילרעפ ּוצ ({ :גַאלשרָאפ ַאזַא טימ ,קלַאבוס
 ןיא ןעדנירג ּוצ רימ ןעּביױלרע (2 ;עקירעמַא ןייק עיצַארגימע יד גנורעקלעפ
 ןעליװ סָאװ ,יד רַאפ ָארּויּב ַא טעטימָאק ןעשידיא רענליו םעד ייּב ענליוו
 טָאהס סָאװ ,ןעטכילפ ןּוא טכער עּבלעז יד טימ ,עקירעמַא ןייק ןערהָאפסױרַא
 ןעמהענ טגעלפ עכלעוו ,ענװָאק ןיא ארויּב-עזייר עשטייד סָאד טלָאמעד טַאהעג
 טָאה יז ליפיו ,ליפ יױזַא לָאמ ייווצ העיסנ רעד רַאפ ןעטנַארגימע יד ןופ
 ,ייז טלעדנַאהעּב טכעלש רהעז םלּוּכ.לעו ,ןעטסָאק טפרַאדעג

 ףַארג רענייא ןעװעג ןַאד זיא ענליװ ןיא גנּוטלַאװרעפ רעד ןּופ ףעש -
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 יד ןּופ רענייא ּוצרעד ןּוא טַארקָאטסירַא רעסיורג ַא ,גרּוּבנעטרַאװ ןּופ קרָאי
 ,טסעּומשעג טָאהימ יװ ,ןּוא זיוהנעררעה ןעשיסיירּפ ןיא ןערענָאיצקַאער עטסערג
 ;עגיוצרעד:ל?יואוו ץנַאגַא ןעוועג זיא סָאד ,ןעדרָא ןעשיטיאוזעי ןּופ דילגטימ ַא
 .רַאה ןּוא רענעקּורט ַא רָאנ ,שנעמ רעגולק קפס ןהָא ,רעכילרינַאמ.ךעלריצ ,רענ
 :עג גיצרַאה:טרַאה רע זיא ןעדיא ןעגעװ טלעדנַאהעג ךיז טָאה םיוק ןּוא ,רעט
 בור סָאד רָאנ ,טגָאזעגּפַא ךיילג רימ ןעוװ:ןעטלעז טָאה רע ,ןייטש יװ ,ןעוו
 ןעגעװ ךיז ןייז לדּתשמ ּוצ רעטרעװ עגידריװסנעּביל רהעז ןיא ןעװעג חיטבמ
 ףוס.לכ:ףֹוס ךילטניװעג ךיז טָאה תוחטבה עטּוג ענייז עלַא ןּופ רעּבָא ,םעד
 רהעז ענַארּפ רעד ןיא ךיוא רע טָאה ןעכיילג סָאד ,טזָאלעגסױא טשיגרָאג
 ןּופ ,עשימָאנָאקע יד טימ טרפּב ,תוּביס יד טימ ךיז טריסערעטניארעפ קרַאטש
 עקירעמַא ןייק םירעיוּפ ןּוא ןעדיא ןּופ עיצַארגימע:ןעסַאמ רעגיגָאגנַאל ןיוש רעד
 .םָאנ ,עגַארפ רעד טימ ךילרהיפסיוא םהיא ןענעקעּב ּוצ ןעטעּבעג רעהעז ןּוא
 ,סָאד ,רָאטקָאד יה, :טגָאזעג רימ ּוצ רע טָאה ,ןוטעג סָאד ּבָאה ךיא יװ םעד
 יוזַא ןּוא טנַאסערעטניא רהעז זיא ,טלייטעגטימ טשרָאקָא רימ טָאה רהיא סָאװ
 :ַאהסלעפעּברעּבָא, םעד םעד ןעגעו ןייז עידומ טנייח ךָאנ לעװ ךיא זַא ,גיטכיוו
 רעיא לעװ ךיא ןּוא טגיצרעּביא גידנעטשלּופ רהיא טָאה ךימ ,"טסָא רעּב
 רע ןעכלעװ טימ ,סערעטניא ןעגידעּבעל םעד ןופ ,"ןעציטשרעטגוא גַאלשרָאפ
 ןייז ףיוא טקירדעגסיֹוא ךיז טָאה סָאװ ,דיירפ רעד ןּופ ןּוא טרעהעג ךימ טָאה
 ךיוא זַא ,ןענַאטשרעּפ ךיא ּבָאה ,טַארקָארויּב א ןופ םינּפ ןעכילגעוועּב גיגייוו
 555 ןערהיפּוצרעּבירַא טרהעגעּב ,םימעט ערעדנַא רָאג ּבילֹוצ תועמשמ ,רע
 טָאה רַאפרעד ,עקירעמַא ןייק גנורעקלעפעּב רעשידיא רעד ןּופ לייט ַא תוחּפה
 ךיא ּבָאה--!בוט המ .םהיא ײּב ןעװעג ןח:אשונ ױזַא גַאלשרָאפ ןיימ סָאד
 | ,טייקגידריווסנעּביל ןייז רַאפ םהיא טקנַאדעּב ןּוא טרעלקעג

 .טפירש ַא גַאלשרָאפ ןיימ ףיוא ןעמּוקעּב םהיא ןּופ ךיא ּבָאה ןעכיגניא == |
 רע זַא ,טגָאועג טרעװ סע ןעכלעװ ןיא ,רעפטנע ןעכילפעה רהעז ןּוא ןעכיל
 השקּב ןיימ ןיא רימ ןעגָאזּוצּפָא ןעגנואווצעג ,?ןערעיודעּב ןעטסערג ןייז ּוצ, ,זיא
 טָאהס יװ ,לײװ ,ָארּויּב:עיצַארגימע ןַא טעטימָאק ןעשידיא םייּב ןעדנירג ּוצ
 ,טלַאטשנַא עשטייד עלעיציפַא ןַא ָארויּב רענװָאק סָאד זיא ,ןעזיװעגסױרַא ךיז
 טכַאמ עשטייד יד זיא -- רעפטנע םעד ןיא ןעדלָאמעג ןעװעג רעּבָא זיא -- ללֹּכּב
 ןיק עיצַארגימע רעשידיא רעד ןייז ּוצ גיפליהייב ןעלטימ עלַא טימ טיירג
 .ביילרעפ ּוצ ןעלטימ ןעמהענּוצנָא העדּב ןעמ טָאה ןעכיגניא רָאג ןּוא עקירעמַא
 רעד רַאפ ןעגנּוגנידעּב יד ןעּבָאה עקַאט תמאּב ןֹוא ,עיצַארגימע יד ןרעט
 ךרּוד ןערָאװעג טריקילּבוּפ ןעכיגגיא ןענייז עכלעוו ,עקירעמַא ןייק עיצַארגימע
 ,ליװ רעד ןופ לייט ןעסיורג ַא טייקכילגעמ יד ןעּבעגעג ,טכַאמ רעשטייד רעד
 ,עקירעמַא ןייק ןערעדנַאװוצסיֹורַא גנורעקלעפעּב רעג
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 רעטניה ,ָארויּב:עזײר רענװָאק עלעיציפָא סָאד טָאה ןערעיודעּב םּוצ
 יד גידנעריטַאולּפסקע ,"דיָאלל רעשטיײד:דרָאנ, רעד ןענַאטשעג זיאס עכלעוו
 יד טרעייטרעפ ליפ ױזַא ףיֹוא ,דֹוסי ןעכילטכעד:טַאװירּפ ןפיוא גנּומהענרעטנּוא
 טגיטייגעג ןעטסערג םּוצ ךיז ןעּבָאה עכלעוו ,ןעטנעמעלע יד אקוד זַא ,עזייר
 ץלַא ןּופ רעגינייו ןענייז ,תֹוכאלמ.ילעּב ןּוא רעטעּברַא יד .ה ,ד ,םעד ןיא
 טּפיוהרעד ןענייז עקירעמַא ןייק .עקירעמַא ןייק ןערהָאפ ּוצ תלֹוכיּב ןעוועג
 ןופ סַאלק ןעלעטימ םּוצ ןערעהעג עכלעװ ,םירחֹוס ןעדהָאֿפעגסיֹורַא
 סָארטש רעד ןעװ ,רהָאי ,1916 ןּופ ףֹוס םּוצ .גנורעקלעֿפעּב רעשיטדָאטש רעד
 לאסָאלָאק ךיז טָאה עקיועמַא ןייק ןֶערהָאּפ טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ ,יד ןּופ
 ענליװ ןּופ זַא ,תועמשמ ,גידנעּבָאה ארומ ,טכַאמ עשטייד יד טָאה ,טקרַאטשענ
 גידנַעזָאלרעּביא ,ןעשנעמ עכילגעמרַעפ עלַא ןערעדנַאװסױא טשינ ןעלָאז
 ,יטש ייז לָא'ס רעװ ןייז טשינ טעװ'ס -- ןּוא ,טייל עמירָא זיולּב טדָאטש ןיא
 ןיק גנּורעדנַאװסיוא רעד ּוצ גנּוהיצעּב רהיא טרעדנעעג ףרַאש -- ,ןעצ
 להָאצ יד .עיצַארגימע עגידיעטייװ יד ןעטָאּברעפ ורמגל טָאה ןּוא ,עקירעמַא
 םישדח 5 ןּופ ךשמ ןיא עקירעמַא ןייק ענליװ ןּופ ןעדיא עטרעדנַאװעגסױא
 ,תושפנ 2000--2500 ןיא רהעפעגמּוא ןעצַאשּפָא ןעמ ןעק

 טָאה ןערהָאפסױרַא זַא ,ןייז ּוצ ףיסֹומ ּוצרעד טנַאסערעטניא זיא סע

 ןיא ןעמ טגעלפ ןעטסירק רעּבָא ;ןעמעלַא טשרמֹולּכ טּביֹולרע ןעמ

 יא ןערהָאפ ןעוָאקעג ןעגָאזּפָא בֹור.יּפ.לע תֹושקּב ערעײו

 .ןַעדיא רָאנ טעמּכ ןעמ טגעלפ עקירעמַא

 ,סָאד ןַא ,טרָאפ טלַאה ךיא רעּבָא ,ןייז ברע טשינ רַאפרעד ןעק ךיא

 - ךעלטדעטש ןוא טדעטש תעשידיא יד ןיא ןעגעלפ "רעטמע'-זיירק, יד סָאװ

 דנַאנַאכָאנ םישדח ליפ טגעלפ ןּוא "דלעג עשינַאקירעמַא, יד ןעטלַאהרעפ

 ןעסיוװעג ַא ןיא ןענַאטשעג זיא -- ,תֹולהֹק עגיטרָא יד ןעּבעגרעּביא ןעזָאל טשינ

 ןיא ןופ :עקירעמַא ןייק ןערהָאפּוצסױרַא שינּביולרע רעד טימ גנַאהנעמַאזּוצ

 םעד ןערענעלקרעפ דלַעג םעד ךרּוד ןעזָאלעג טשינ רעטמע.זיירק יד ןעּבָאה טייז

 םעד טנעפעעג טיירּב ןעמ טָאה ,טייז רעדנַא רעד ןּופ ,ןּוא טיונ רעד ןּופ קּורד

 .!עקירעמַא ןייק טרהיפ סָאװ ,רעיֹוט

 ןייק טעװעטַארעגסנורַא ןפֹוא םעד ףיֹוא ךיז טָאה טָאװ ,םלֹוע בור רעד
 טָאה יז ןּופ לייט ַא ,םלֹוע רעטלעטימעּב טּוג ַא םּורַא 'כוזַא ןעװעג זיא עקירעמַא

 .טײנ יד ןיא טָאה ןּוא דנעה עשטייד יד ןּופ טכַאמעגסיֹורַא געוו ןיא ןיֹוש ךיז

 "יב טשרעה רעכלעװ ,טיֹונ ןּוא רעגנּוה םעד רעּביא טלייצרעד רעדנעל עלַאר

 ןעסייר זנּוא ןּופ ןעגעלפ ןעשטייד יד עכלעװ ,םיחקמ-רעכּואװ יד רעּביא ,זנוא

 .װ .ַא ןּוא עקַאט זנּוא ייּב ןעריזיווקער ןעגעלפ ייז סָאװ ,ןייּפש יד רַאפ
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 ( ןעוועג עידֹומ ,השקּב ןיימ טול ,םעד ןעגעװ ןעּבָאה עדנעזייר לייט ַא רעדיוו
 .עקירעמַא ןיא

 ילעוו ךרּוד ("עיצַארגימע רענַאקירעמַא יד טגידנערעֿפ ךיז טָאה ױזַא טָא -

 "טסָא-רעּבָא; רעשיטימעסיטנַא ןּוא רעדענָאיצקַאער ,רעלַאקירעלק רעד רעכ
 .רעד טשינ ןעּבָאה קרָאי ףארג ןימ םעד ןּופ ןעטַאמָאלפיד "ענייפ, ענייז טימ
 עטיל ןיא ןעסַאמ-סקלָאֿפ עטיירּב יד ןּוּפ בצמ םעד ןערעטעּברעֿפ ּוצ ןעזָאל
 טײיװ רהעז טקּוק סָאװ ,קיטילָאפ "עכיוה, ַא ןּוא עניײֿפ ַא טרהיֿפעג ןעּבָאה ןּוא
 ףהיא ייּב ךיז טניֿפעג סָאװ ,סָאד טשינ ,ךילנייועג יו ,ייּברעד טהעז ןּוא
 טרעגרערעֿפ רָאנ ייז ןעּבָאה ןעדיא ןּוֿפ ןערעװ רוטּפ גידנעלעוו ...זָאנ ןרעטנּוא
 ףיוא ,גייוצ םעד טקַאהעג--ןּוא ןעדיא רענליװ יד ןוֿפ רוטקּורטס עלַאיצַאס יד
 ...ןעסעזעג ןײלַא ןענייז ייז ןעכלעוו

 רעד .ןעכיירגרעד טנעקעג טשינ ךיוא ליצ ןיימ ךיא ּבָאה םעד ּבילֹוצ
 הסיפת רערעווש ַא ןיא ,רעד רַאֿפ טנעֿפעעגֿפױא ןעוועג ךיז טָאה סָאװ ,רעיוט
 גנילצולּפ ךיז טַאה ,עטיל ןוֿפ גנורעקלעֿפעּב רעכילקילגמוא ,רעגידנעציז
 | ,טכַאמעגּוצ רעדיוו

 תורקי ןעכילקערש ַא ייּב ,טיורּב ןּוא טעּברַא ןהָא ןעסַאמ=רעטעּברַא יד
 ...רעגנוה ןוֿפ ןעּברַאטשוצסױא ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה

 .עסַאמ רעזָאלסטַעּברַא רענליװ רעד רַאֿפ גנַאגסױא ןַא ךָאנ ןעװעג זיִא'ס
 טשינ ףרַאדמ עכלעװ ,"ןענָאילַאטַאּב-רעטעּברַא עשטַײד, ענעֿפּורעג ױזַא יד
 ןעגעלֿפ עכלעװ ,רעטעּברַא סעיטרַאּפ עטנהָאמרעדנעבױא יד טימ ןעשימֿפיונּוצ
 ןײגקעװַא עזרעּב-סטעּברַא רעגיטרָא רעד ןוֿפ גנּולטימרעֿפ רעד ךרוד בור סָאד
 ןעגעלֿפ סעיטרַאּפ עגיזָאד יד .טיּבעג ןעטריּפּוקָא ןיא רעדָא דנַאלשטיײד ןייק |

 ןעכילטינשכרּוד ןטימ ךיז גידנעטכיר ,ןעטקַארטנָאק ןעסילש ןּוא ןעגנידעּב ךיז
 .ָאילַאטַאּב-רעטעּברַא יד עשז-ןעגעק ַא ,טגָאזעגוצ ייז טָאה'מ סָאװ ,ןיול-טטעּברַא
 ,עגיליװיײרֿפ ןּוֿפ ןערָאװעג טריטקעלפמָאק טײצ עטשרע יד רָאנ ןענייז ןענ
 סָאװ ,רימ טשינ ,טעּברַא ןעכּוז ןעגעלֿפ סָאװ ,טייל עמירָא יד טשיג תעשּב
 .גיא גונעג טשינ ךָאד ןענייז ,םעד ןעגעװ ייז רַאֿפ ןעוועג לדּתשמ ךיז ןעּבָאה
 .ךעטעּברַא יד ןיא טעּברַא רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד חֹוּכמ ןעוועג טרימרָאֿפ
 עצרוק רהיא טָאה ןָאילַאטַאּב-רעטעּברַא םעד ןּופ עיצַאזינַאגרָא יד ,ןענָאילַאטַאּב
 | ,עטֿכישעג

 יד עטיל ןיא גידנעזָאלרעּביא ,ןעפיולטנע טשינ ןעלָאז ליּבסנַאמ יד זַא ,גידנעּבָאה ארומ (*

 ,עילימַאֿפ רָעֹד טימ רָאנ עקירעמַא ןיא ןערהָאּפ ּוצ טּביולרעד ןעשטייד יד ןעּבָאה ,עילימאפ עמירָא

 בירו ַא ּוצ ךיז ןענײרשװצ , ,תוגותח עװיטקיֿפ ,הלהב ןימ רעסיװעג א וצ טרחיֿפעג טָאה סָאד

 ,תמודכו
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 .וֿפעג ךיז ןענָאה סָאװ ,ןעלטימ עניילק יד ןעװ ,1915 רעבמעצעד ןיִא
 ּבָאה ,ןייגסיוא םייּב ןעטלַאהעג ןעּבָאה ,טעטימָאק ןעשידיא ןוֿפ תושר ןיא ןענ
 רענליוו יד ןוֿפ ןערעדָאֿפ ןעמּונעג שטיװעלימכַאר .נ ר"ד טימ ןעמַאזּוצ ךיא
 :עג ןעצנַאגניא טעמּכ ןיֹוׁש טייצ רענעי ּוצ טָאה עכלעוו ,גנוטלַאװרעֿפ .טדָאטש
 ןעגָאז ףרַאד'מ .ףליה ּוצ זנּוא ןעמוק לָאז יז זַא ,דנעה עשטייד ןיא ךיז ןענוֿפ
 ןעגיֹוצעּב ךיז גידנעלהיֿפטימ רהעז טלָאמעד ןעּבָאה ןעשטייד יד זַא ,תמא םעד
 טייצ רָעטשרע רעד ףיֹוא טמיטשעגנייא ןעּבָאה ןּוא עגַאל רערעווש רעזנוא ּוצ
 ,ערעדנַא ןוא ךיק-רָאג ,ךיק-רעדניק יד טדָאטש ןוֿפ ןֹוּבשח ןפיֹוא ןעמהענוצרעגיא
 דנעזיֹוט 8--6 עזָאלמיײה יד רַאֿפ ןעּבעגוצסיֹורַא טמיטשעגנייא ךיֹוַא ןעּבָאה ייז
 ןענייז עסַאק-טדָאטש רערעגַאמ רעד ףיֹוא ,ךילגעט ןעטרַאק-טיֹורְּב עטסיזמוא
 ןעּבָאה תֹואצֹוה יד ךָאנ יװ .תֹויה ןּוא תֹואצֹוה עלַאסַאלַאק ןעלַאֿפעג גנילצּולּפ
 ,הליהק רעשידיא רעד ףיֹוא ןעּבַאגסיוא עסיורג ערעדנַא ךָאנ ןעמּוק טֿפרַאדעג
 רעד ןיא גנּונעדרָא ןערהיפּוצנייא ךיז ןעמונעג ,גֹוהנּכ ,ןעשטייד יד ןעּבָאה
 .ללכּב טייקגיטעטליֹואװ רענליוו רעד ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא רעזָאלסגנונעד"ָא

 עלַא ןוֿפ עיצַארטסיגער עגנערטש ַא טרעדָאֿפעג יז ןעּבָאה לּכ םדֹוק
 .ליֹואוו יד ןּוֿפ עציטש זיא טשינ עכלעוו ַא ןעמּוקעּב ןעּבָאה עכלעוו ,ןענַאזרעּפ
 ץנַאג זיא עיצַארטסיגער רעגיזָאד רעד ןּוֿפ קינכעט 'יד .ןעטלַאטשנַא עגיטעט
 גיטליגטנע זנּוא טימ ןעמַאזּוצ יז זיא ףוס-לֹּכ-ףֹוס ןּוא ןערָאװעג טעּברַאעגסיֹוא גנַאל
 .עגסיֹוא זיא'ס ,רהָאי .1916 ץרעמ רעדָא רַאּורּבעֿפ ןיא ןערָאװעג טעּברַאעגסיוא
 טנעכייצרעֿפ זיא'ס דעכלעװ ףיֹוא ,עטרַאק-טיֹורּב עלעיצעפס ַא ןערָאװעג טעּברַא
 ,דלעג טימ ייס ,ןעטקודָארּפ טימ ייס עציטש עגיטעטליואו עדעי שממ ןערָאװעג
 .עטרַאק רעד ןּוֿפ רעמיטנעגיא םעד ןערעװ ןעּבעגעגסיֹורַא טגעלֿפ עכלעוו
 יד זיא יצ ןערעװ טנעכײצרעֿפ ןעֿפרַאד טגעלֿפ ןעטרַאק-טיורּב עּבלעזיד ףיֹוא
 העדּפ הליהּתכל ןעמ טָאה לַאֿפ ןטשרע ןיא .טשינ רעדָא גיהעֿפסטעּברַא ןָאזרעּפ
 .עג ַא ןערעװ ןעּבעגעג לָאז ןעזָאלסטעּברַא ןעגיהעֿפסטעּברַא םעד זַא ,טַאהעג
 ןופ ךשמ ןיא טָאה רֶע ּביֹוא ; (געט 10 זיּב) טעּברַא ןעניֿפעג ּוצ ןימרעט םעיֹונ

 ּוצ ןערעוו ןעגיוצעגוצ טנעקעג רע טָאה ,טעּברַא ןייק ןענוֿפעג טשינ טייצ רעד
 ןעֿפורעגסױרַא טָאה טעּברַאטגנַאװצ ּוצ גנוהיצוצ עטשרע יד .טעּברַא-סגנַאװצ
 'הקדצ טימ טצּונעּב ךיז ןעּבָאה עכלעװ ,טייל עמירָא יד ןעשיװצ המּוהמ ַא
  ןעּבָאה רָאנ ,עציטש רעד ךָאנ רהעמ ןעמוקעג טשינ ןענייז ךס ַא ,הכימת
 ּוצ ןערֶעװ ּוצ ןעגיוצעגּוצ ארֹומ סיֹוַא ,"ןעקעמסיֹוא; ייז לָאז'מ טנייװַעג שממ

 | .טעּברַא:סגנַאװצ

 יכייַא 'ה רעטסיַײמרעגריּב םעד ןּופ ךיא ןיּב 1916 רעמוז ּביֹוהנָא ןיא

 ףָאװעג ןעדָאלעגנייא ,רעטמַאעּב רעשיטַאּפמיס ןּוא רעטעדליּבעג ַא רהעז -- רעל
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 ,עגינעי.יד ןעטעּברַא עכילטפַאשלעזעג ּוצ ןעהיצּוצ הוּכמ גנּוטַארעּב ַא ףיוא ןער
 ,ןעטעּברַא טשינ ןעליוו סָאװ

 אשמ יד ןרעטכיילרעפ ּוצ לעסיּבַא טַאהעג העדּ ןעמ טָאה םעדכרּוד |
 :טדָאטש רעד ןּופ סעציײלּפ יד ףיוא ןעגעלעג זיא סָאװ ,ףליה:הקדצ רעד ןּופ
 טָאה רעטסיימרעגריפ רעד סָאװ ,ןיול רעד זיא רעּבָא רעדייל ,גנוטלַאװרעּפ
 ליפ ױזַא ףיוא ןעוװעג (ןעגיטרעפ םעלַא ףיוא גָאט ַא גינעפ 30) טגיײלעגרָאפ
 לָאמ 3 תוחּפה:לכל םהיא ןערעכעה ּוצ טרעדַאפעג ןעּבָאה רימ זַא ,גּונעג טשינ
 ןיול רעד זַא ,ןעמיטשגייא טזומעג טָאה רעטסיימרעגריּב רעד םגה ,ליפ ױזַא
 יד ָאטשינ זיא טציא, זַא ,טרעלקרע ךָאד רע טָאה ,גיטשינ ּוצ עקַאט זיא

 רעטייװ ;ןעניז ןיא סע טָאה'מ רָאנ ,"ןיול םעד ןערעסערגרעפ ּוצ טייקכילגעמ |
 טיירפעּב ןעלעװ רעטעּברַא יד זַא ,ונייהד יװ ,תוחנה ךס ַא טגָאזעגּוצ רע טָאה
 טרהיפעגכרּוד ןעלעװ ןעטעּברַא יד זַא ,ךיז ןעהורּוצּפָא םייה ַא ךָאװ עדעי ןערעוו
 ,ו ,זַא ןּוא (טסרָאיװ 6--5 ןופ רעטייװ טשיג) טדָאטש ןּופ טייװ טשיג ןערעוו

 ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טײקגיזָאלסטעּברַא ןּוא טיונ רעסיורג רעד ּביִלּוצ
 ףיוא טלעמַאזרעפ ךיז ןעּבָאה עכלעװ ,רעײטשרָאפ עגיטרָא ,רימ ןעבָאה ,עגליוו
 ץרַאה רעװש ַא טימ טזּומעג ףוס-לכ:ףוס ,רעטסיימרעגריּב םייּב גנוטַארעּב ַא
 :םיֹוא רעד טימ רעטעּברַא יד ּוצ ףּורפיוא ןַא ןעכילטנעפערעפ ּוצ ןייז םיּכסמ
 טכילטנעפערעפ זיאס יװ ךיילג ,טעּברַא ףיוא ךיז ןערירטסיגעררעפ ּוצ גנּורעדָאפ/
 ףיוא ךיז ןעּבירשרעפ טײל:עמירַא ןעסַאמ עסיורג ןעּבָאה ףּורפיוא רעד ןערָאװעג
 3000 רעּביא ןעּבירשרעפ ךיז ןעּבָאה טעטימָאק ןעשידיא ןייא ןיא זיולּב ,טעּברַא
 יד רָאנ ,ןעטנעגילעטניא ךיוא ןעװעג ןענייזזס עכלעװ ןעשיווצ ,רעטעּברַא
 ּוצ רַאפ ןעזיװעגסױרַא דלַאּב ךיז טָאה ןענָאילַאטַאּב:רעטעּברַא יד ןיא טעּברַא
 :רעד יד ןּוא ,טכעלש רעיהעגמּוא טעּברא רעד ןּופ ןעגנּוגנידעב יד ,רעווש
 :עגרָאפ הליחּתכל זיא עכלעװ ,אפּוג טעּברַא יד ,דנעגונעג טשינ טייוו גנורהענ
 :יװרעד ,ןעכיגניא זיא ,טדָאטש ןּופ דנעגעגמּוא רעטנהָאנ רעד ןיא ןעמוק
 ןעגָארטעגרעּבירַא גנילצולּפ ,טדָאטש ןּופ רהעמ ץלַא לָאמַא סָאװ ךיז גידנערעט
 :ךרע ןיא ןענַאטשעּב טּפיוהרעד זיא יז ,טנָארפ םּוצ טשינ רעיש ןערָאװעג
 ןעמּוקנָא ןטימ ,וװ ,זַא ,א *סעּפָאקַא, ןעכַאמ ,ןעגעװ:ײסָאש ןערהיפכרוד ,ןעבָארג
 :סנעּבעל יד ךיז ןעּבָאה 1916 רהָאי ןּופ רעטניװ ןעטלַאק ןּוא ןערעווש םנופ
 ,טרעגרערעפ רהעמ .ךָאנ ןעגָאילַאטַאּב-רעטעּברַא יד ןיא ןעגנּוגנידעּב

 רעײטשרָאפ ןייז רעדָא רעטעּברַא רעד ןעװ ,טעּברַא רעיירפ רעד ץּוח ַא
 ןעגעװ ךַאמּפָא ןַא םהיא טימ טסילש ,רעּבעגסטעּברַא םעד טימ ךיז טגנידעב
 ןעשטייד יד ןעּבָאה -- ,ןעטעּברַא ּוצ םיּכסמ זיא רע עכלעװ ףיוא ,םיאנּת יד
 :עגנייא ,טריּפּוקָא ןעּבָאה ייז סָאװ ,רעדנעל יד ןיא םּוטעמּוא יװ ,עטיל ןיא
 טשיג העד ןייז רעטעּברַא רעד ןיוש טָאה ָאד ,טעּברַא:סגנַאװצ ַא ךָאנ טרהיפ
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 טימ םהיא טָאה ,טכַאמ עשטייד יד ,רעּבעגסטעּברַא ןייז ; ןעגָאזסױרַא טרָאטעג
 יז ןערהיפּוצסיוא ןעגנּואוצעג םהיא ןּוא טעּברַא רעד ףיוא טּפַאכרעּפ דלַאװעג
 ןײלַא טָאה ,טכַאמ עשטייד יד ,יז סָאװ ,םיאנּת יד ףיוא ןּוא ןפוא םעד ףיוא
 רעד רעטנּוא ,ןעּבָאה ןוא יירפ ןעװעג טשינ ןענעז רעטעּברַא יד ,טמיטשעּב
 טָאה'מ סָאװ ,ץלַא ןּוט טזּומעג ,ןעגלָאפ טשינ רַאפ ןערעוו ּוצ ןעסָאשרעד הנּכס
 .ןעסייהעג יז

 ּוצסיוא טייקכילגעמ יד ןעשטייד יד ןעּבעגעג טָאה טעּברַאסגנַאװצ ַאזַא
 .ּוצ רוטּפ ןּוא טסיזמּוא טעמּכ תוחוּכ ענייז עלַא רעטעּברַא םָעד ןּופ ןעגיוז
 .יד ,ןעטעּברַא רחעמ טנעקעג טשינ ןיוש טָאה רע דלַאּביװ ,םהיא ןּופ ןערעוו
 רַאפ טכַארטעּב ,ןעמונעגנייא ןענָאה ייז סָאװ ,דנַאל סעכילטיא ןעּבָאה ןעשטיײד
 .ידֲעּבעל יד וליפא ןּוא דנַאל ַאזַא ןּופ ןעלַאטיּפַאק ײלרעלַא ; םּוטנעגייא רעַײז
 טזוטעג טָאה ןּוא ייז טרעהֶעג טָאה גנורעקלעפעּב ןייז ןּופ טפַארקסטעּברַא עג
 ,דנַאלרעטָאפ ןעשטייד סעד תבוטל רָאנ ןערעוו טדנעוורעפ

 ,טעּברַאסגנַאװצ יד זיא טקנוּפדנַאטש ןעגיד'תוירזכא ןעגיזָאד םעד ןּופ
 ,עטיל ןיִא טרהיפעגנייא ןעּבָאה ןעשטַײד יד סָאװ ,עגרָאטַאק עטסרעווש יד
 /  .ךילצונ ןעװעג סָאד זיא ייז רַאפ לייװ ,"ךילריטַאנג ץנַאג ןעוװעג

 טשרע ,ןעווֶעג גידנעטש זיא גהנמ רעייז יװ ,ןעּבָאה ,רעּבָא ןעשטייד יד
 | .ןַאלּפ רעייז ּוצ גנּורעקלעּפֶעּב עגיטרָא יד טיירגעגּוצ זייװכעלסיב

 פילע; יװ סעּפע דָארג ןּוא ןעטײװ ןּופ רָאג יז ןעּבָאה ןעּבױהעגנַא
 ...ןעדיא ןּופ "לַאפּוצ

 ףעזנּוא בילוצ ,ןעּבָאה רימ ױזַא יװ ,טלייצרעד ןעביוא ןיוש ּבָאה ךיא
 'הקדצ עשידיא יד ןעטלַאהסױא לָאז גנוטלַאװרעּפ-טדָאטש יד זַא ,גנּורעדַאפ
 .סטעּברַא רעד ןּופ עיצַארטסיגער ַא ףיוא ןייז םיּכסמ טזּומעג ,ןעטלַאטשנַא
 .גָעמ ןעשיװצ רָאנ ןערעװ טלייטרעפ לָאז הקדצ יד ידּכ ,גנורעקלעפעּב רעגיהעפמ
 קילגמּוַא םּוצ ,גיטכיר.סיוועג ןעװעג זיא סָאד ,ןעטעּברַא טשינ ןענעק סָאװ ,ןעשט
 . ןעשיװצ קוליח ַא ןעכַאמ ּוצ--םעלּכָארּפ ןעגיזָאד םעד ןיא עטסרעווש סָאד זיא
 . ןעליװ סָאװ ,יד ןּוא ,טשיג טעּברַא ןייק ןעּבָאה ןּוא ןעטעּברַא ןעליװ סָאװ ,יד
 ירַא ןייק ןעּבָאה סָאװ ,ןעמעלַא עציטש ןּופ ןַעגָאזּפָא .ןעטעּברַא טשינ ירמגל
 .הלוע עסיורג ַא סיװעג ןעװעג טלָאװ ,טשינ טעּב

 .צַארטסיגער עגנערטש ַא ןערהיפנייא טזּומעג ךָאד ןעמ טָאה םינפ.לכ- לע |
 טמוקעּב סָאװ ,ןָאזרעּפ עכילטיא זַא ,ןערָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא סע .עי
 ּוצ ןערעװ ןעגיונעגוצ זומ ,ןעטעּברַא ןעק ןּוא געט 10 ןּופ רעגנעל עציטש
 ןעשטייד יד ןענָאה טעגרַאסגנַאװצ רעד ןּופ םיטרּפ יד .טעּברַאטגנַאװצ רעד
 "ערעװש, ַא ןיא סָאד זַא ,ןעקָארשעג רָאנ ןעּבָאה ַײז :טגָאזעגסױא טשינ
 .טעּברַא
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 ?גנַאװצ רעד רַאפ ןעקָארשרעד רהעז ךיז ןעּבָאה "םילּבקמ, עשידיא יד
 ןּופ ןעקעמסיוא יז לָאז'מ,--םימחר ךיז ןעטעּב ןעמּוקַעג ןענעז ךס ַא ;טעּברַא
 ,רעּבײװ עקנַארק ערעײז ףיוא ךיז ןעּבירשעגרעּביא ןעּבָאה ערעדנַא *! ךּוּב
 .הָעֹּבֶא ךיז טָאה בור רעטסערג *עד .טעּברַא רַאפ טגיוטעג טשינ ןעּבָאה סָאװ
 ,עגיהעפסטעּברַאמּוא רַאפ עקַאט ןעזיװעגסױרַא

 2װעג ַא טכַארּבעג טָאה עיצַארטסיגער רעד טימ ּוטפיוא רעצנַאג רעד
 סָאװ ,רעלטעּביהקדצ לייט ןעסיװעג ַא ןעגנּואװצעג טָאה רע לייוו ,ןעצונ ןעס
 .רעלטעּב סיוא ןערעװ ,טעּברַא רַאפ טגיוטעג ןעּבָאה

 רע טָאה ,רעטעּברַא עלעװלָאװ טכּוזעג ןעּבָאה סָאװ ,רעּבָא ןעשטייד יד |
 .רַא טפרַאדעּב ,ןעבעל יװ ,גיטיינ רעּבָא ןעּבָאה יז ,ןעּבעגעג טשינרָאג טעמּכ -

 יד ןּופ רעייטשרָאפ יד ,רימ זַא ,ןעגיײלּוצרָאפ ןעּבױהעגנָא יז ןעּבָאה ;רעטעּב
 םעד ,טעּברַאדלעּפ רַאפ לָאמנייא ,רעטעּברַא ןעּבעג ייז ןעלָאז ,ןעטעטימָאק ,צַאנ
 טעּברַא םּתס רַאפ -- לָאמ ןעטירד םעד ,טעּברַא.דרע רַאפ -- לָאמ ןעטייװצ
 ,װ .זַא א ,,װ .זַא .א "ברעמ ןיא ,, ואוו-ץעגרע

 ןעּבָאה ארומ ...ךָאד ןעגעלפ ןּוא ךיז ןעשיווצ ןייז בשימ ךיז ןעגעלפ רימ
 ןּוא ןעסע ןעגעוו ,תוריכש ןעגעװ סעּפע :רעטעּברַא ערעזנוא טימ ןעריקיזיר ּוצ|

 ,רָאלק טשיג ױזַא ןעדייר ןעמ טגעלפ םיאנת:סטעּברַא ןּוא תוריד ןעגעוו ,ןעקנירט
 ,גיטכעדרעפ ןעמּוקרָאפ טגעלפ גַאלשרָאּפ רעצנַאג רעד זַא ,רעטרעװ עּבלַאה
 ,יקציּבזיא ףסוי ,"דנוּכ, ןּופ רערהיפ רעגיטסלָאמַאד רעד ןּוא ךיא ּבָאה לָאמ ערערהעמ
 ּוצ ןּוא רעטעּברַא עשידיא 5000 ןעלעטשּוצ ייז ןענעק רימ זַא ,טגעלעגרָאפ ייז
 יד ןּוא ןױל.סטעּברַא ןעסיוועג ַא ןעריטנַארַאג זנוא ןעלָאז ייז רָאנ ,טייצ רעדעי
 :ױעּב:סטעּברַא רעד ייּב ןערעדָאפ רעטעּברַא ערעזנּוא סָאװ ,םיאנּת עכילטנייוועג
 ןּופרעד ; ןייגנייא טשינ לָאמניײק יז ןענעלפ גײלרָאפ ןעגיזָאד םעד ףיוא ,עז
 ?עלעװלָאװ, אקװד ןעּבָאה ןעליװ ייז זַא ןעגנורדעג רָאלק ןעוועג ךָאד זיא
 ,,תוחפה:לכל ,רעטעּברַא

 ,ונּוא ןעקערש ּוצ ןעּבױהעגנָא ןעשטייד יד ןעּבָאה ,רעּבָא רעטייוו סָאװ
 "ןעפורפיוא , ערעייז עלַא ףיוא ןּוא רעטעּברַא ןיא ךיז ןעגיטיינ יז יװ .תויה זַא
 ןעמּוק ,טעּברַא ףױא ןעדלעמ ךיז לָאז יז ,גנורעקלעפעּב רעגיטרָא רעד ּוצ
 ףֹוט.ל3.ףֹוס זַא ,הרתמ יז ןענייז ,טשיג רענייק רעדָא ןעשטנעמ עכילטע רעדָא
 .רַא יד ןעגניווצ ּוצ ידּכ ,ןעלטימ עגנערטש ּוצ ןײגרעּבירַא "ןעזּומ, ייז ןעלעוו
 ,טעּברַא ףיוא ייז ּוצ ךיז ןעלעטש רעטעּב

 "ןעזייװ, יז לָאז רע ,ץיקציּבזיא ףסוי ןעטעּב ןעמּונעג דלַאּב טָאה ןעמ
 עלעגָאיסעפָארּפ יד ןיא ןעּבירשרעפ ןענייז סָאװ ,רעטעּברַא יד ןּופ תומישר עלַא
 ןּופ "סעטסיל, עלַא ןעטעּב ,טמהעשעג טשינ ךיז ןעמ טָאה רימ ייּב ,ןעגייארעפ
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 ןעטלַאטשנַא ןּוא תורבח:הקדצ יד ןיא עציטש ןעמּוקעּב סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד
 ...טקּורעג טשינ ןעכַאז ענױזַא טימ ךיז רימ ןעּבָאה ,ךילריטַאג

 גנוציז רעד ןעגעװ טנהָאמרעד לָאמניא רעהירפ ןיוש ּבָאה ךיא
 רעיײטשרָאפ ,ןעשנעמ עכילטע ,זנוא טָאה'מ ןעוו ,רעלּפײא רעטסיימרעגריּב םייּב
 ןעטכַארטעּב ּוצ טגיילעגרָאפ ,טעּפּורג עלַאיצָאס ןּוא עלַאנָאיצַאנ ענעדישרצפ ןּופ
 :וצ טנעקעג ןעמ טלָאװ ןעלטימ עכלעוו טימ ןּוא ןפוא ןעכלעוו ףיוא ,הלאש יד
 טשינג רעּבָא ןעליוו ,טעּברַא רַאפ ןעגיוט סָאװ ,עגינעי יד טעּברַא רעד ּוצ ןעהיצ
 ,ןעטעּברַא

 .עג רעטסיימרעגריּב רעד טָאה ,המחלמיטלעוו ! ַאזַא ייּב ,טייצ ַאזַא ןיא;
 עלַא טֶעמֹּכ רעדָא עלַא ןענעז ,דנַאלשטייד ןיא ,לשמל ,זנּוא ייּב ןעװ ,טגָאז
 ןעהעז ,טעּברַא רעד ןיא רעדָא טסניד-רעטילימ ןיא ןערָאװעג ןעגיוצעגניײרַא
 ןעּבָאה סָאװ ,טייל-עגנוי ליפ רהעז גידייל םּורַא ןעייג ךייא ייּב ָאד יװ ,רימ

 זנּוא ייּב יא ,ןעסּור יד ייּב יא טעּברַא ןּופ ןּוא טסניד ןּופ טײרדעגסױרַא ךיז
 ,רימ ,רעסערג ץלַא גָאט ּוצ גָאט ןּופ טרעװ גנּורעקלעפעּב רעד ןּוֿפ טיונ יד

 ,ןעטכַארט רימ ןעזּומ ;רעטעּברַא ןיא קחוד ןעסיורג ַא ךיוא ןעּבָאה ,ןעשטייד
 יװ ןּוא טייז ןייא ןּופ טעּברַא גנורעקלעפעּב רעמירָא רעד ןעּבעג ּוצ ױזַא יו
 ,"!טייז רעדנַא רעד ןּופ רעטעּברַא גונעג טכַאמ רעשטייד רעד ןעלעטשוצוצ ױזַא

 השרד רענעטלַאהעגסױא טשינ ןייז ּוצ ךָאנ טָאה רעטסיימרעגריב רעד
 ןעשטייד יד ,יײז ןעּבָאה ץנֶעװנָאק רעגַאַאה רעד טול זַא ,ןעוװעג ףיסומ

 .עקלעפעּב רעגיטרָא רעד ןּופ דלַאװעג טימ ןעמהענ ּוצ טשרמולּכ טכער סָאד

 . "רַאּב ענייק ךָאד דניז ריווש רָאנ ,ןעּבָאה ןעפרַאד ייז ליפיוו ,רעטעגרַא גנור

 ,ןעטּוג טימ ןעכַאמ רעסעּב סָאד יז ןעליוו -- "ןערַאּב
 גונעג םהיא ןעּבעג ּוצ רעטסיימרעגריב םעד טגיילעגָאפ ןעּבָאה רימ

 .עורעּב-סטעּברַא רעד ןּופ םיאנּת עכילטנייװעג יד ףיוא רעּבָא ,רעטעּברַא

 .סיימרעגריב רעד טרעפטנעעג טָאה ,"! ןעמהעננָא טשינ רעדייל ךיא ןעק סָאד,

 .ָאיצַאנ עלַא ןּופ רעייטשרָאפ יד זַא ,טגיילעגרָאפ טייז ןייז ןּופ טָאה רֶע .רעט

 ןַא טימ ןעדנעוו ךיז ןעלָאז ןענייארעפ עלענָאיסעפָארּפ ןּוא ןעטעטימָאק עלַאנ

 ףיַא ןעביירשרעפ ךיז לָאז יז ,גנורעקלעפעּב רעגיטרָא רעד ּוצ ףּורפיוא

 / .טעּברַאס
 טדָאטש ןיא רעגנּוה םעד ךרּוד רימ ןענעז ,טלייצרעד ןיוש ּבָאה ךיא יו

 .ספליה ןעשידיא םעד ןיא .ןעזָאלּוצסױרַא ףּורפיוא סעד ןעוועג ןעגנּואווצעג |

 !רעטעּברַא 3000 רעּביא טעּברַא ףיוא ןעּבירשרעפ ךיז ןעּבָאה ןיילַא טעטַימָאק

 ןייק ּבָאה ךיא ןעוו ,ןעּבכירשרעפ ךיז ןעּבָאה ךיק רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא

 ןעּבירשרעפ ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא יד ןעשיווצ !ןַאמ 2000 זיּב ,טשינ תועט

 ױזַא יד ךיוא ןּוא ןעטנעגילעטניא לעסיּב שּביה ַא ןָעוועג זיא ,טעּברַא ףיוא
 - ר :
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 .עג טָאה רעגנוה רעכילקערש רעד עכלעוו ,"רעדניק עשיתבה-לעב, ענעפודעג
 ,,טעּברַא זיא סע רעכלעוו ףיוא שטָאכ ןעּבירט

 עשטייד, יז זַא ,ןעזייווװצסױרַא ןעביהעגנָא ךיז טָאה רעּבָא דלַאּב
 רשפא ,טָאה רעטסיימירעגריב רעד עכלעװ ןופ ,יד טשינ רָאג זיא ?טעּברַא
 .ָאלשעגנײא םלוע בור םָעד ןעמ טָאה ךַאז עטשרע יד :טדערעג ,תו/טייּפ-לע
 3--2 יז ןעטלַאהעג ױזַא ןּוא ןערעגַאל עשירעטילימ ןיא ןּוא סעמרוט ןיא ןעס
 טָאה םענייק .טעּברַא רעד ףיוא טקישעגקעװַא ייז טָאה ןעמ רעדייא ,ןעכָאװ
 | ,ןעזָאלעגּוצ טשיג ייז ּוצ ןעמ

 רעד ,טעּברַא;דרע ערעווש ַא סיואכרוד ןעוועג יא אפוג טעּברַא יד
 גנערטש ַא ,רעגיד תוירזכא ןַא ןעוועג זיא ןענָאילַאטַאּב-רעטעּברַא יד ןיא םישזער
 טגעלפ טעמּכ טרָאװ ןעדעי רַאפ ,ןעטעגרַא גיסיילפ טשינ רַאֿפ .ףעשירעטילימ
 ,שיטַאמעטסיס ,טלַאק ,טלייאעג טשיג :רעגייטש ןעשטייד ןפיוא ןעגָאלש ןעמ
 ,תונמחר םּוׁש ןהָא

 טָאװ ,ךיז טָאה ,טדָאטש ןעּבעל ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,טעּברַא יד
 ףיז טָאה ןּוא ,טדָאטש ןּופ טקּורעגּפָא רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ,רעטייוו סָאװ
 יד ןערָאװעג זיא רעװש סרעדנוזעּב .ןעטנָארּפ יד ףיוא זיב ןעגילקרעה ױלַאּב
 ןעטלעז םעד ןוא טסּברעה ןוֿפ ּבײהנָא םעד טימ רעטעּברַא יד ןּופ עגַאל
 ,1917--1916 ןופ רעטגיוװ ןערעווש

 ,ּונּוֲא ּוצ ןעגנַאגרעד ןענעז תורצ עגיזָאד יד ןעגעװ תועידי יד רָאנ יו
 רעשטייד רעד ןּופ ןערעדָאפ ןעמונעג יקציּבזיא ףסוי טימ ןעמַאזּוצ ךיא גָאה
 ,רעטעּברַא יד ןעזָאלקעװַא לָאז ןּוא תוחטבה ערהיא ןעטלַאה לָאז יז ,טכַאמ
 טָא ,ןעטעּברַא טשינ םיאנּת ערעווש ענױזַא רעטנּוא ןענעק רעדָא ןעליוו סָאװ
 טשיב תוכייש ןייק ןיוש טָאה טכַאמ עגיטרָא יד זַא ,ןעיװעגסױרַא ךיז טָאד ָאד
 יד ןיא ןעלַאפעגנײרַא רָאנ ןענייז ײז דלַאּב יװ ;רעטעּברַא עגיזַאד יד ּוצ
 ףעשירעטילימ-דלעפ ַא רעטנּוא ןיוש ןענַאטשעג יז ןענייז ,דנעה עשירעטילימ

 ערעזנּוא רעטעּברַא יד ,ןילּפיצסיד ועגידתונמחרּבמוא רענרעזייא טימ עדנַאמָאק |
 "טעּברַאסגנַאװצ, רעגידארומ רעד ןיא טרעדײלשעגנײרַא ךיילג ןעמ טָאה
 רָאפ ַא יב ,ןעיירפעּב ּוצ ןעּבעגעגניײא ךיז טָאה רעטעּברַא גילדנחעצ עמילטע
 ןעבילברעפ ךעּבעג זיא רָעֹּבֶא עסַאמ עצנַאג יד ! ןעפָאלטנַא ןענייז טרעדנּוה
 ,"טעּברַא-סגנַאװצ, רעשטייד רעד ןופ םונהיג םעד ןיא

 ןעבײרשרעפ ֹוצ טרעהעגפיוא ןיוש ןעּבָאה רימ זַא ,ךיז טייטשרעפ
 ,סעטסיל יד :ךיק רעלענָאיסעּפַארּפ רעד ןיא יא ,טעטימָאק ןיא יא רעטעברַא
 / -עגרעּביא טשינ ןעשטַײד יד רחעמ רימ .עּבָאה ,זגּוא יב ןעװעג ךָאנ ןענייז סָאװ
 סֶע זַא ,ןעשטײד יד ןופ ןעלהעפעג ןּוא תושקב עגידרעטייוו עלַא .ןעּבעג
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 רעגייק ,טסיומּוא ןעװעג ןָא טסלָאמעד ןופ ןענייז ,רעטעּברַא ןעדלעמ ךיז ןעלָאז

 | .ןעמּוק טשינ רהעמ טגעלפ טעמּכ

 ןעּפָאכ ּוצ הארתה .רעייז ןעפלָאהעג טשינ ךיוא ןעשטייד יד טָאה סע

 | .טעּברַא ףיוא דלַאװעג טימ

 הארתה יד זַא טלעטשעגסױרַא דלַאּב ,קילגמוא םּוצ רעּבָא ,ךיז טָאה סע

 יי ,ןעסיילפּוצ ףיֹוִא טשינ ןעוװעג זיא

 ,עטרעהרעדמּוא ןַא טרהיפעגנַַײַא ןעשטייד ?ד ןעּבָאה 1916 טסּברעה ףוס

 ןּוא ןעלּורטַאּפ עשטייד ךיז ןעגעלפ הירפרעדניא ; עיצוקעזקע עשירַאּברַאּב

 סָאװ ,ליּבסנַאמ עלַא ףיוא טעמּכ ןעֿפרַאװפױרַא טדָאטש ןּופ רעטרע ענעדישרעפ

 ןּוא טלַא ּוצ ןעװעג טשינ רָאנ ןענייז ייז ןעװ ,סַאג רעד ףיוא ןעײג ןעגעלפ

 .ַאטַאּב-רעטעּברַא יד ןיא ןעטרָאד ןּופ ןּוא הסיפּת ןיא ןערהיפקעװַא ייז ןעגעלפ

 סָאד ,סַאג רעד ןיא ןעשטנעמ עגידלּושמּוא ןעלַאפרעּביא עגיזָאד סָאד .ןענַאיל

 .ײרעּפַאכדניה יד טנהָאמרעד קרַאטש טָאה ןערהיפקעװַא סָאד ןּוא יז ןעּפַאכ

 'עג ןַאד טפָא רהעז ןעמ טָאה סענַעצס עדליװ ןּוא עכעלקערש עכלעזַא ןּוא

 .ן'העש-ןעגרָאמהירפ יד ןיא ,ןעסַאג יד ףיױא ענליװ ןיא ןעהעז טנעק

 טשיג רָאג טעמּכ ןעּבָאה ןעטסעטָארּפ ןוא ןעגנּורעדַאפ ערעזנּוא עלַא

 ,ןעװעג זיא טכַאמעג ןעּבָאה ןעשטייד יד סָאװ החנה עגיצנייא יד ,ןעפלַאהעג

 ןעמעװ ןעגעװ ןעמעלַא ןעזָאלסױרַא ,תוחּפה.לכל-ּבַײהנַא ןּופ ,טגעלפ ןעמ סָאװ

 ,טעּברַא ןעּבָאה ייז ןָא ,קנַארק ןענייז יז זַא ,ןעּבײרש געלפ ךיא

 ךלַאּב יװ .המודכו רעדניק ייװצ יו רעגינייװ טשינ ןעּבָאה ײז זַא

 ןטוא ַאזַא ףױא ּבָאה ךיא עכלעװ ,ענעגנַאפעג יד ןופ ?הָמצ יד רעּבָא

 טָאה ,ןעשנעמ טרעדנּוה עכילטע ןּופ ךייה יד טכיירגרעד טָאה ,טרימַאלקער

 לט ַא רָאנ ןעיירפעּב ןיוש טגעלפ ןעמ ןּוא ןעיירד ּוצ ןעּבױהעגנָא ןיֹוש ןעמ

 .ילייט ןערענעלק ַא ץלַא--רעטייװ סָאװ ןּוא יז ןּופ

 ןעשנעמ עטּפַאכרעֿפ בור רעד ילַאפוצ יּפילע סיוועג, ,זיא גידנעטש יװ

 יד םישעמ עגידתונויזּב עגיזָאד יד ןעגעו גידנעכּוזעּב ,לָאמנַײא ,ןעדיא ןעוועג

 - ןטגערפעג ןעּפָא ייז ךיא ּבָאה ,"ןָאיצקעּפסגיא-ןעּפַאטע, רעד ןּוֿפ עטמַאעּב עטסכעה

 טגָאז רהיא :ןעדיא רקיע רעד טעּברַא ףיוא רהיא טּפַאכ סָאװרַאֿפ --

 -ּפיצגירּפ ןייא ָאד ןיא, ךַײא ייּב זַא ,"ןעסּור ןַײק טשינ טייז, רהיא זַא ,ךַאד

 : | | ."! גנוגיטכערעּבכיילג

 ףיוא סעּכ ןיֵא קרַאטש ןּוא טור ןערָאװעג זיא *טסרעּבָא ררעה, רעד

 .געטלַאחגייא ,ןעגיוושעג טייצ עצרוק ַא טָאה ,רעטרעװ עײרֿפ ענױזַא רַאֿפ רימ

 ןרָאצמירג טימ םעדכָאנ טָאה ןּוא ,טרָאװ ןעגָארג ּוצ ַא ןּוֿפ אמּתסמ ךיז גיד

 : טגָאזעג רימ ּוצ הואג טימ ןֹוא

82( 



 רעהירפ ןעמ זומ ,ןעגידלושעּב וצ יוזַא זנוא ךיז טּביולרע ןעמ רעדייא --
 ! תמא זיא סָאד זַא ,ןעסיוו ןוא ןעטקַאפ יד ןעלעטשטסעפ

 עקַאט ּבָאה ךיא -- ,ךילפעה טרעפטנעעג ךיא ּבָאה !טסרעּבָא ררעה --
 ! טלעטשעגטסעפ ןעטקַאפ יד רעהירפ

 רימ רע טָאה--לַאפוצ ַא םוא רָאנ ,רָאטקַאד ררעה ,ןעלדנַאה ךיז ןעק ָאד

 ,םינינע ערעדנַא וצ דימו-ףּכיּת רעּבירַא זיא ןוא טרעפטנעעג
 :עדנַא ןיא ןוא ענליוו ןיא ןעּביוהעגפיוא ןעּכָאה רימ סָאװ ,לעמוט רעד

 טכַאמעג טָאה ,ײרעּפַאכ?ןעשטנעמ רעסואימ ןוא רעדליװ רעד ןעגעוו רעטרע ער
 ,גידגעטש יו ,טַאהעג ארומ ןעּבָאה ייז :םשור ןעסיוועג א ןעשטייד יד ףיוא
 סרעדנוזעב ,רעדנעל עלַארטײג יד ןיא ןעסיוורעד טשינ ןופרעד ךיז לָאז ןעמ
 קחוד ןעלַאסָאלַאק ןעגידנעסקַאװ רדסּכ םעד ייּב זיא םעדצוחַא .,עקירעמַא ןיא
 ןעק ןפוא ןעגיזָאד םעד ףיוא זַא ,ןייטשרעפ ֹוצ גנירג ןעוועג ,רעטעּברַא ןיא
 ,רעטעברַא ןיא טיוג עסיורג יד ןעגידירפעב וצ ןעגנולעג טשינ יז

 ַאזַא ןעּבָאה טשינג לָאז סָאװ ,לעטימ רעדנַא ןַא ןעכוז טוומעג טָאה ןעמ
 עטײרּב יד ןעקַאּפ רעפיט ןענעק גיטייצכיײלג לָאז ןוא םֹרָאפ עשילַאיטסעּב
 :טגנַאװצ רעשטייד רעד ןיא ןעּפעלשנײרַא ייז רעטיירּב ןוא ןעסַאמסקלָאּפ
 ,טעּברַא

 טעברַאעגסױא ךלַאּב טָאה ןישַאמ:ריזינַאגרָא עשיטַארקַארויּב עשטייד יד
 ,ןַאלּפ םענעקַאּפעגשירּפ םעיינ ַא

 יאלממ ןופ ןערָאװעג טכילטנעפערעפ זיא 1916 רעּבמעװָאג ןעט:6 םעד
 :העדומ ַאזַא ,ץליפ ןַאמטּפױה טדָאטש ןופ םוקמ

 ןּומ רידנַאמָאקרעבױא ררעה ןּופ גנונעדרָארעפ רעד ןופ דוסי ןפיוא,
 -וא רעד ּוצ ךיז ןעלעטש ּוצ ןעפורעגסיורַא ןערעװ 1916 רעּבַאטקָא ןעט0
 -טדָאטש ןּופ רעניואונייא ,ליבסנַאמ יד טיײקכילגיױט-:סטעּברַא ףיוא גנוכוזרעט
 טשרעוצ ,רהָאי 60 עלופ זיּב ןָא רהָאי 17 עלופ ןופ רעטלע ןיא עגליוו זיירק
 ,רעטעפ-טסָא-רעּבָא ןעמוקעב ןעבָאה סָאװ ,ליּבסנַאמ יד ןעלעטש ךיז ןעזומ
 15 ןעפעגעגנָא ןערעװ ָאד) 42000-1 אצאמ יד טימ עגליװ ןיא ןעּבעגעגסױרַא
 גָאט ןעטמיטשעּב ַא ןיא ךיז ןעפרַאד ןרעמּוג 3000 עדעי עכלעוװ ןיא ,ןעטקגוּפ
 .סטעצרַא ףיוא גנוכוורעטנוא רעד ר ךיז ןעלעטש ןּופ ,(ןעדלעמ העש ןוא
 שדוקיילּכ ,ןעכריק ןופ עטמַאעּב ןּוא עכילטסייג :טיירפעּב ןעגייז טייקכילגיוט
 ,עיראגימעס-םיחלג רעשילטַאק רעד ןופ רעליש ,תובישי ןּופ םידימלמ ןּוא
 :ײטּפַא ןֹּוא סרעשדלעפ ,ןערַאגירעטעװ ,םיריוטקַאד-:ןהָאצ .,םיריוטקַאד ,רערהעפ
 ןוא גנוכוזרעטנוא רעד וצ ךיז ןעלעטש ןּופ טיירפעפ ןענייז םעדצּוחַא ,סרעק
 טעּברא רעכילרעּפרעק ןופ ןּוא עכילגעמרעפ יד םישדח 6 ףיוא טעּפרַא ןופ
 רעמוג םעד טיול סָאװ ,גָאט םעד ןיא ןעלעװ עכלעװ רעגיואווגייא עטנײװעגּפָא
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 ,גנוכוזרעטנוא רעד וצ ןעלעטש טפרַאדעּב ךיז יז ןעטלָאװ סַאּפ רעייז ןופ
 ,גידנעזייוו ,קרַאמ 600 (עסַאקטמַאזיירקטדָאטש) ןַאמטּפױהטָאטש םייּב ןעלהָאצנײא
 ןעלעטשוצ ףיוא ןעדנעװרעפ ןעמ טעװ סעמוס עטלהָאצעגנייא יד .סַאּפ רעײז
 =יטש ףיוא ןוא ןעטעּברַא וצ ןייז ביוחמ ןעלעװ סָאװ ,יד רַאפ םידגּב עמירַאװ
 ,ןעגײשײץוש יד .רעטעּברַא ענױזַא ןופ סעילימַאפ עגיטפרעדעּבטיונ יד עצ

 סעירָאלעצנַאק עלעיציּפָא ןופ ןערָאװעג ןּבעגעגסױרַא רעהַא ויּב ןענייז סָאװ
 .גנוכוזרעטנוא רעד וצ ךיז ןעלעטש ןופ טשינ ןעיירפעּב ,עטמַאעּב ןופ רעדָא
 ןייז קנַארק רעייז תמחמ ןעּבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד ,טײקכילגױטסטעּברַא ףיֹוא

 רַאפ טמיטשעב ויא סָאװ ,גָאט םעד ןיּב ןטפרַאד ,ןעדלעמ טנעקעג טשינ ךיז
 .שַאמַאלקער) ןַאמטּפױהטדָאטש ןעשטייד טעד ייּב ןעלעטשוצ ,גנוכוורעטנוא רעייז
 סע רעװ ,טײהקנַארק רעייז ןּופ גנוגיטעטשעּב עשיניצידעמ ַא ,(ָארויּב:סנַאיצ
 טעװ ,גנוכוזרעטנּוא רעד ּוצ ךיז ןעלעטש טשינ םעט ןעגיטניר ַא ןהָא טעװ
 1916,6,7 ןּופ טסָאּבָא להעפעּבסגנוטלַאװרעפ םעד ןופ 10 ,90 ,88 49 יד טול
 ןּופ טסָא רידנַאמָאקרעּבױא ררעה ןופ גנונעדרַארעפ רעד טימ גנּודניּברעפ ןיא
 יב דלעג טימ ןּוא רהָאי 3 ןיב טסערַא טימ ןערעװ טפָארטשעּב 0
 'יד טול רַאנ ּביֹוא ,ןעֿפָארטש עדייּב יד ןוֿפ רענייא טימ רעדָא קרַאמ 10,000 -

 | ,"ףָארטש ערעּברַאה ןייק טשינ טמּוק ןעצעזעג עגידנעשרעה
 .רעגיזָאד רעד ּוצ ןיוש זיא עגליוו ןוֿפ גנּורעקלעֿפעּב עטבורּפעג ליֿפ יד טגה

 רעד טַימ ןּוא ללכּב טסױֿפ רעשטייד רעד טימ ןערָאװעג טנַאקעּב סוג טייצ
 .העדומ רעגיזָאד רעד רַאֿפ ךָאד ךיז יז טָאה ,טרפּב טעּברַא+סגנַאװצ רעשטייד
 .ןעקַארשרעד קרַאטש

 .=דנהעצ .קינַאּפ עתמא ןַא ןעװעג ענליוו ןיא זיא רעּבמעװָאנ ןעט-6 םעד
 יגידנעכּוז ,עט'מסרעֿפ יװ ןעֿפָאלעגמּורַא ןענעז ןעשנעמ רעטרעדנוה ןּוא רעגיל
 זיא טעּברַאסגנַאװצ רעד ןוֿפ תוירזכא עצנַאג יד ,הלואג ַא זיא סע ןענַאװ ןוֿפ
 .ףיז ןעּבָאה עכלעװ ,ןעסַאמ-קלָאֿפ עגידנעטעּברַא עטיירּב יד ףיוא ןעלַאֿפעג
 .טימ ,םזיניצ רעסּואימ ,רעּבָארג רעד .הרצ רעד ןוֿפ ןעֿפױקסױא טנעקעג טשינ
 ,גנורעקלעֿפעּב רעד ןוֿפ לייט ןעכילגעמרעפ םעד טײרֿפעּב טָאה ןעמ ןעכלעוו
 .ךיא .ןעשנעמ:סקלָאּפ םעד ןוֿפ גנּורעטיּברעֿפ יד טקרַאטשרעֿפ רהעמ ךָאנ טָאה
 .עכלעוו ,ןעשנעמ עסַאמ רעסיורג ַא ןוֿפ טרעגַאלעּב גָאט ןעצנַאג םעד ןעוועג ןיּב
 סָאד ןעציש ּוצ ידֹּכ ,טשינרָאג ןעּוט רימ סָאװרַאֿפ ,ןעטלַאהעגרָאֿפ רימ טָאה
 ןיש יײז ןעלעװ ךייא ? טשינרָאג ייז רהיא טגָאז סָאװרַאֿפ, ,..קלָאֿפ עמירַא
 | -,"! ןערעה

 יד טימ טדערעגֿפױנּוצ ךיז ךיא ּבָאה טעטימָאק-סֿפליה םעד טימ םּכסהּב
 .וַאלסנעװ ,יקציװָאנגַאק ה"ה יד) רעּוט-ללּכ עשיסורסייוו ןּוא עשיווטיל ,עשיליוּפ
 ןעריזינַאגרָא ּוצ ידּכ ,(ערעדנַא ןֹוא שטיװעקצול רעדירּב ,סישייליוו ,יקס
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 עיינ יד ןעטכַארטעב ןעלָאז רימ רעכלעװ ףיוא ,גנּוציז עמייהעג ַא ואוו-ץעגרע
 ןוֿפ ןעציש ּוצ ףױא ,ןעמהעננא ןעוומ רימ עכלעװ ,ןעלטימ יד ןּוא הרוג
 ,גנורעקלעֿפעּב יד רהיא

 טּפיוהרעד ,ערעדנַא לעסיּב שביה ַא ךָאנ ןּוא רעּױטיללּכ עטנהָאמרָעד יי
 ןעגיּבלעזמעד ךָאנ ךיו ןעּבָאה ,30--25 ןַאמ א ןעמַאזּוצ ,רעקיטילָאּפ עקניפ
 :ןעטנעגילעטניא, םענעזעװעג םעד ןוֿפ הריד רעד ןיא טלעמַאזרעֿפ דנעוַא
 :סולשעפ אֹזַא ןעמונעגנָא ,תעדה-בושי ןעגנַאל ַא ךָאנ ,ןעּבָאה רימ ּואו ,"בולק

 ּוצ םּודנַארָאמעמ ַא טימ ןעדנעװ ךיז ןּומ גנורעקלעֿפעּב רענליו יד (א
 לָאז סע ןעכלעװ ןיא ,ןערעייּב ןוֿפ ךלַאּפָאעל ץנירפ םּוצ .ה .ד ,?טסָאיּבָא
 סָאװ ,עגליװ ןוֿפ בצמ ןעשימָאנָאקע ןוֿפ ןברוח םעד ףיוא ןערעװ ןעזיװעגנָא
 .טדאטש םעד ןוֿפ גנונדרָארעֿפ עטגהָאמרעדנעבױא יד ןעװ ,ןעמוקרָאֿפ זּומ
 םעד הרוג רעד ךןרוד גידנעריזילַארַאּפ ; ןערעװ טרהיֿפעגכרּוד לָאז ןַאמטּפױה
 סע :ןעניוװעג יו ןערילרעֿפ רהעמ ןעשטייד יד ןעלעוו ,עירטסודניא ןּוא לעדנַאה
 .לָזֲאָד רעד ןעשיווצ הריתס רעקרַאטש רעד ףיא ןערעװ ןעזיװעגנָא ךיוא זומ
 -,טכער ןעלַאנַאיצַאנרעטניא םעד ןּוא גנוגדרַארעֿפ רעג

 עכילטסייג (1 :ןעבײרשרעטנוא ןעֿפרַאד םּודנַארַאמעמ ןעגיוָאד םעד (ב
 ןוֿפ סרעציזרַאֿפ יִד (2 ןשארּב ףָאשיּב ןעשילױטַאק םעד טימ תונומא עלַא ןּוֿפ-
 :לָצַּב ,רעטעּברַא יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ (3 :ןעטעטימָאק עלַאנָאיצַאנ ריֿפ יד
 ףלטילֲאפ ןוֿפ ןּוא גנוגרָאזרעֿפ רעלַאיצָאס ןוֿפ ,רעלדנעהגיילק ,םירחוס ,תוכאלמ
 ,עכילטסירק ןּוא עשידיא ,רעּוט-ללּכ עש

 ?עגסיוא ןענעז העש 24 ןיא םּודנַארָאמעמ םעד ןעטעּברַאוצסױא ידּכ (ג
 ,ךיא ןּוא סיליוש ר"ד ,יקציװָאנגַאק ,יקסוועלּבורװ טַאקָאװדַא ןערָאװַעג ןעּבילקי

 ןוֿפ ,ןעבירשעגֿפױא ןעװעג םּודנַארָאמעמ רעד ןיוש זיא ןעגרָאמ ףיוא
 ןענָאזרעּפ עטנהָאמרעדנעבױא יד ןוֿפ ןּוא ןעמּונעגנָא גנולמַאזרעֿפ רעטייווצ רעד
 | | .ןעבירשעגרעטנוא

 ײז ןיא טגילייטעּב ךיז ןעּבָאה סע םגה ,ןעגנולמַאזרעֿפ עדייב יד ףיוא
 :אווער עגידעבעל ַא טריּפשעג ץרַאטש ךָאד ךיז טָאה ,ןעטנעמעלע עטכער ךיוא
 םעד ןוֿפ םרָאֿפ רע'רשּכ רעד ייּב ןּוא רעטרעװ עלעדַײא יד ייּב ןעּביילּ טשיג ןעלעװ רימ זַא ,גנונעּפָאה יד טקעװעג טָאה סָאװ ,גנומיטש ערענָאיצּול
 ,.,םודנַארַאמעמ-

 :ומעד ַא ןערָאװעג ןעגילקענסיוא זיא גנולמַאזרעֿפ רעטצעל רעד ףיוא
 םּודנַארָאמעמ םעד ןשבעגרעּביא טֿפרַאדעּב טָאה עכלעװ ,ןעשנעמ 6 ןּופ עיצַאט
 טָאטשנָא .הבּושּת ןייז גנולמַאזרעֿפ רעד ןעגנערּב ןוא ףעש-סגנוטלַאװרעֿפ םעד
 טָאה ,ןערהָאֿפעגּפָא טלָאמעד דָארג ןעוועג זיא סָאװ ,ףעש=טגנוטלַאװרעֿפ םעד
 ַא ןוֿפ טלעגנירָעגמּורַא ןֶעװעג זיא עכלעוו ,םוקמיאלממ ןייז ןעמּונעגּוצ זנּוא
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 ךיוש ןעּבָאה ייז .ןעצנַאטסניא ענעדישרעֿפ ןּוֿפ עטמַאעב ערטסַאילַאֿפ רעצנַאג
 רימ זַא ןעװעג עידומ הירֿפרעדניא ַײז ןעּבָאה רומ לײװ ,זנּוא ףיוא טרַאװעג
 .ןעמּוק ןעלעוו

 םיטרּפ ןעגעוו ךיז טגערֿפעגסיױא ,לעדיײא ץנַאג ןעמּונעגוצ זזנּוא טָאה'מ
 ןעמּוק טעװ ףעש רעד יװ דלַאּב זַא ,טגָאזעגּוצ זנּוא ןעמ טָאה ףוס םּוצ ןּוא
 ןיא ןעּבעגרעּביא םּודנַארָאמעמ םעד רע טעװ ,םּורַא ייװצ גָאט ַא ןיא ,קירּוצ
 ."טסָאּבָא,

 ןעבעגעגרעּביא רימ ןעּבָאה םיטרּפ עגינייא טימ רעפטנע ןעגיזָאד םעד
 גנולמַאזרעֿפ רעד ןיא .זנּוא ףיוא טרַאװעג טָאה עכלעװ ,גנּולמַאזרעֿפ רעזנּוא
 םעד טימ ןענעגּונגעּב ךיז ןעמ ןעק יצ-- הלאש יד ןעמּואװשעגֿפױרַא דלַאּב זיא
 ערעװיטקַא טימ ןעציטשרעטנוא טשינ םהיא ןעמ ףרַאד יצ ןּוא םּודנַארָאמעמ
 זַא ,ױזַא טרעֿפטנערעֿפ יז ךיא ּבָאה ,הלאש יד טָא גידנעֿפרַאװֿפױא ? ןעלטימ

 טירט ןערעװיטקַא ליֿפ ַא ןעכַאמ ךָאנ םּודנַארָאמעמ םעד רעסיוא ןעזּומ רימ
 ףעזנּוא ןּוא הבּוׁשּת רעזנּוא ףיוא טרַאװ עכלעװ ,גנּורעקלעֿפעּב רעד ןעטַאר ןּוא
 ינוא רעד ּוצ געט ענעּבעגעגנָא יד ןיא ןעלעטש טשינ ךיז לָאז יז זַא ,הצע
 ןהֶא זַא ,גנוניימ רעד ייּב ןעטלַאהעג ךיז ּבָאה ךיא ,(גנורעטסּומ) גנוכוזרעט
 עניילק ץנַאג ַא ןעּבָאה םּודנַארָאמעמ רעד טעװ טירט טענעסָאלשטנע ַאזַא
 עטסוּפ טימ ןעײרדסױרַא ,ךילטנייוועג יוו ,ךיז ןעלעוו ןעשטייד יד ;גנּוקריוו
 =עגסױרַא טשינ ךיז טָאה רענייק ,טשינרָאג ייּב ןעּביילּב ןעלעוו רימ ןּוא דייר

 עגינייֵא :גיטכיזרָאֿפ רהעז ןעוועג רעּבָא זיא םלוע רעד ; םעד ןעגעק טגָאז !
 :סױרַא טלָאװעג טשינ ךיז ןעּבָאה ,גנונַײמ ןיימ טלייטעג ןעּבָאה סָאװ ,יד ןּוֿפ
 דײהרעגעֿפורעגמּוא ןענעז סָאװ ,ןעשנעמ עיינ רָאּפ יד זַא ,ארומ סיוא ןעגָאז
 יד םעד ןעגעװ ןעּבעגרעּביִא טשינ ןעלָאז ,גנולמַאזרעֿפ רעד ףיוא ןעמּוקעג
 ...ןעשטייד

 ןערעלקרעד ּוצ סולשעּב םעד טימ ןעגנַאגעגרעדנַאנוֿפ ךיז זיא םלוע רעד
 טשינ ןּוָא יז ןעדערּפָא טשינ רעּבָא ײּברעד ,בצמ םעד ןעסַאמ עטיירּב יד

 | ,גנוכוזרעטנּוא רֶעד ּוצ ןעײג ייז ןעדערּוצ |

 יִצי ןַא ,ךיז ןעשיווצ .טדערעגּפָא ןעּבָאה ,ןעשנעמ עכילטע ,רעּבָא רימ
 גָאט םענעגיא םעד ךָאנ בוח םעד ןעמהענ ךיז ףיוא לָאז זנּוא ןוֿפ רערעד
 | -גַעמעלֶע עשירָאטַאטינַא ןּוא רעּוט-ללּכ עשיטילָאּפ ןוֿפ הטיסא ןַא ןעֿפורוצֿפױנוצ
 ,גנורעקלעֿפעּב רעגליוו רעד ןּוֿפ ןעלייט עלַאנָאיצַאנ עשּביה טימ ןעמַאזּוצ ןעט
 "רעֿפ ןּוא טכַארטעּב לָאז ןעכּוזרעטנּוא םּוצ ןעמּוק טשינ ןעגעוו הלאש יד ידֹּכ
 ןעמּונעג רימ ףיוא ּבָאה ךיא .ןיז ןערענַאיצולַאװער םעד ןיא ןערעוו טרעֿפטנע
 ןעשיװצ ןעריטיגַא ּוצ ;גנורעקלעֿפעּב רעשידיא רעד ןעשיווצ עיצַאטיגַא יד

 עקניל עטסּואוװעּב ןעמּונעגנָא ךיז ןעּבָאה ןעלייט עשיווטיל ןּוא עשיליוּפ יד
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 ירעפיא ןרַאֿפ ךָאנ ּבָאה ךיא .ןוטעג עלַא רימ ןעּבָאה בוח רעזנּוא .רעוט ללּכ
 ןעמ סָאװ ,ןעשנעמ ןוֿפ לעטעצ ַא טלעטשעגֿפױנוצ םודנַארַאמעמ םעד ןעּבעג
 ןעּבַאה הפיסא רעד ןוֿפ ליצ ן'תמַא םָעֹד ,הפיסא רעד ףיוא ןעטעּברעֿפ ץרַאד
 =ֹעג רהעז ךימ טָאה ",ק ,צ, רעשידיא רעד ,רעוט עטלייצעג טסּואוװעג רָאנ
 עגניא ףיורעד ןיּב ךיא .ק .צ ןיא הפיסַא יד ןעֿפורֿפױנוצ לָאז ךיא ,ןעטעּב
 ,ןעשנעמ ערעכיז ןעיײטש ןעלָאו ריט רעד ייב זַא ,יאנת םעד טימ ןעגַאג
 .נײרַא טשיג ןעמ טעװ ןעשנעמ עגיטייז ןייק זַא ,ןייז ּבורש ןענעק ןעלָאז סָאװ
 טָאה סע :טרהיֿפעגכרּוד טשינ רעּבָא ,ןעמּונעגנָא ןעמ טָאה יאנת םעד ,..ןעזָאל
 ךןעּבָאה םלוע םענעטעברעֿפ ןעשיװצ זַא ,ןעזיװעגסױרַא הפיסא רעד ךָאנ ךיז
 .וןענָאיּפש עשטייד ייװצ טע'בנגעגכרוד טקרעמעּבמוא ךיז

 ילקעגסיוא ,גנומיטש רענעּבוהעג ַא רהעז ןיא רעּבירַא זיא הפיסא יד
 טָאה סָאװ ,עגאל ערעװש יד גידנעריזילַאנַא ,ךיא ּבָאה ,רעציזרַאֿפ רַאֿפ ןעּב
 ױהעמ ךיז ןערָאט רימ זַא ,ןעזיוועגפיוא ,גנורעקלעפעב רעד רַאֿפ ןעפַאשעג ךיז
 ןעריטסעטָארּפ ןעזומ ןּוא סיֿפ יד טימ ןעשטייד יד ןוֿפ ןעטערט ןעזַאל טשינ
 עלוֿפסקורדנײא רהעז טימ .םישעמ טימ ףיוא רָאנ ,רעטרעװ טימ רָאנ טשינ
 ףסוי הפיסא רעד ףיוא ןעגָארטעגסױרַא ןעגייז ןיז ןעגיּבלעז םעד ןיא סעדער
 ,ןעגופעג ךיז טָאה רענדער ןייא זיולּב .ערעדנַא ןּוא גרונזניג לואער ,יקציּבזיא
 עג ךיא טלָאװ ..,ןעכוורעטנוא םּוצ ךיז ןעלעטש טשינ ןעגעק ןעװעג זיא סָאװ
 עגיצנייא יד ,ךיז טכוד ,ןעװעג סָאד טלָאװ ,ןעמיטשּפא םּוצ הלאש יד טלעטש
 ףימ טָאה ןעמ ."גגורעטסומ, רעשטייד רעד ןוֿפ טָאקיִאּב םעד ןעגעג םיטש
 .רעֿפ ייװצ ָאד ןעגייז חסיסא רעד ןיא זַא ,ןעװעג עידומ ףוס םּוצ רָאג רעּבָא
 רַאֿפ גנומיטשּפָא יד ןעטלַאװעג רעפירעד בָאװ ךיא 1 ןענָאזרעּפ עגיטכעד
 רעפיא ךיז ןײגנצרעדנַאוֿפ עטלעמַאזרַעֿפ יד טגײלעגרַאֿפ בָאה ןּוא גירּביא
 ןעלעוו יז סָאװ ,תוצע יד גנורעקלעֿפעּב רעד ןעפעג ןּוא טדָאטש רעצנַאג רעד
 ,המיסא רעד ןוֿפ ןערָאװעג ןעמונעגנָא זיא גײלרַאֿפ רעד ...גיטיונ רַאפ ןעניֿפעג
 .ןעסָאלשעג ףלַאַּב בָאה ךיא עכלעוו

 יה יװ ,ןעדיא יב ןערָאװעג ןעטלַאהעגּפָא ןענייז גָאט ןעגיבלעז םעד
 ךיז ןעּבָאה עכלעװ ,רעטעּברַא ןוֿפ רקיע רעד ,תופיסא עכילטע ךָאנ ןעטסירק
 .ןיז ןעלענַאיציזָאּפָא םעד ןיא טגָאזעגסױרַא ךיוא

 טּפעלקעגסיוא עיצַאזינַאגרַא עטסואוועּב טשינ ַא טָאה הירֿפ ןעגרָאמ ףיוא
 ןּוא שידיא ףיוא גנורעקלעֿפעּב רעד ןעשיווצ טלײטעגױעדנַאנוֿפ ןּוא טדָאטש ןיִא
 :רעטנוא רעד ּוצ גנורעדָאֿפֿפױא עשטייד יד עכלעוו ןיא ,סעיצַאמַאלקָארּפ שילוּפ
 =סֿפרַאש םעד ןיא טריקיטירק ןעוועג וזיא טעּברַא ּוצ טייקכילגיוט ףיוא גנּוכּוז
 / ןעגעװ ייס זַא ,םעד טימ ןעקָארשעג ןעמ טָאה ןעשטייד יד ןוא ,ןָאט ןעט
 רעכילקילגמוא רעד ןוֿפ גנולדנַאהעּב רעשינלזג רעצנַאג רעייז ןעגעוו ייס ,םָעד

87 



 ..רעדנעל עלַארטיינ יד ןייז עידומ ןַעמ טעוװ ,עטיל ןוֿפ גנורעקלעֿפעּב
 עג טשינ רענייק ךיז טָאה "גנּורעטסּומ, רעד ןוֿפ גָאט ןעטשרע םעד |

 ןעטירד םעד ןּוא ןעטייווצ םָעד ;גנּוכּוורעטנּוא רעשיניצידעמ רעד ּוצ טלעטש
 .ןעשנעמ עטלייצעג רָאנ ןעמּוקעג ןענעז גָאט

 ןעקערש ךרּוד ,ןעשטייד יד ךיז טָאה ןָא גָאט ןעטרעפ םעד ןּוֿפ טשרע
 ןעשטנעמ ךס ַא ןעריטסערַא ךרוד ןּוא ןעֿפָארטש עטסערג יד טימ םלוע םעד
 עצנַאג יד ."גנורעטסּומ, רעד ּוצ םלוע ןעשּביה ַא ןעהיצוצּוצ ןעּבעגעגנייא

 ףוס.לּכףוס .רעּבמעװָאנ 14 זיּב 10 ןּוֿפ גָאט 5 טרעיוזעג טָאה ?גנּורעטסּומ ,

 ּוצ טלעטשעג טשיג ךיז טָאה סָאװ ,םלוע רעסױרג ַא ןעּבילּבעג טרָאֿפ זיא

 ! טייקבילגיױטסטעּברַא ףיוא גנּוכוזרעטנּוא רעד
 עצנַאג יד טָאה ,תוררש עכיוה יד ףיוא סרעדנוזעּב ,ןעשטייד יד ףיוא

 .טדָאטש רעד :םשור ןעגידלַאװעג א טכַאמעג "קיירטש, רעד ןּוא עיצַאטיגַא

 רעקרַאטש ; ךיז רעסיוא ןעוועג ןענעז הלּבח יכאלמ ענייז עלַא טימ ןַאמטּפױה

 ךיז יז ןעּבָאה ךיוא .סעיצַאמַאלקָארּפ יד טגערעגֿפױא ייז ןעּבָאה ץלַא רַאֿפ

 ענױזַא זַא ,ןײז טלָאמעג סָאד ןעק יױזַא יו ,ןערעדנּואווּפָא טנעקעג טשינ

 טייקתווע ַאוַא ןעּבָאה ןעלָאז המודכו "רערעכּואוו-לעטימסנעּבעל , ,"רעלדנעה,

 יד ןעגינײארעֿפ טנעקעג סָאד טָאה רעוװ--רהעמכָאנ ןּוא ! ןעגלָאפ ּוצ טשינ יז

 ךיז ןעשיװצ ןעסייר גידנעטש ךיז ןעגעלפ עכלעוו ,ןעטסירק יד טימ ןעדיא

 !ןערעדנַא םעד טימ רענייא ךיז ןעגירק ןּוא
 רעד ּוצ ןעדלָאמעג טשינ ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןעשנעמ עסַאמ רעד ןוֿפ

 ,הסיפת ּוצ ןעמעװ טּפשמרעפ ןּוא טצעזעגנײרַא ךס ַא ןעמ טָאה ,גגוכוזרעטנוא

 | ,ףָארטש-דלעג ּוצ ןעמעוו

 עטצעל יד ןּוא ןעכָארּבעג ןעוועג ךָאד זיִא "קיירטש,- רעד יו ױזַא

 רעטרע ענעּבענעגנָא יד ןיא טלעטשעג עלַא טעמּכ ןיוש ךיז ןַעּבָאה געט 2

 .סערַא יד ןוֿפ ענַאל יד ןערעגנירגרעֿפ טלָאװעג ןעמ טָאה ,ןעכּוזרעטנּוא םּוצ

 .טדָאטש םָעֹד טימ תעדה-כושי ַא ןיא ןיירַא רעּבירעד ןיּב ךיא ןּוא ,עטריט

 טשינ םהיא טָאה ןעמ; זַא ,טייצ עצנַאג יד ןעירשעג טָאה רעכלעװ ,ןַאמטּפױה

 .?!טניימעג טשינ סטכעלש ןייק הלילחו-סח לָאמנייק, טָאה רע זַא ,"ןענַאטשרעֿפ

 רהעז רעּבָא ּבָאה ךיא ;גיטכיר טשינ ןעװעג לעיּפיצנירּפ רשפא זיא סע

 ןעּבָאה יז לַײװ ,ךעּבענ ךיז ןערעטַאמ ןעשנעמ ךס ַא זַא ,גידנעסיװ ,ןעטילעג

 טשינ ןעװעג סיוועג ןענַײז ןעדיײל ערעייז ,תמא .םירבח עניימ ןּוא ךימ טגלָאפעג

 יװ ,דלַאּב רעּבָא ,ןעצּונ ליֿפ גנּורעקלעֿפעּב רעד טכַארּבעג ןעּבָאה ןּוא טסיזמּוא

 קעװַא ךיא ּבָאה ,ןָעצנַאגניא רעדָא זייװלײט ןעײרֿפעּב ייז טנעקעג ּבָאה ךיא

 ןַאמטּפױה-טדָאטש םעד טגײלעגרָאֿפ ּבָאה ןּוא טייז ַא ןָא דובּכ ןיימ טגיילעג

 ךָאד זיִא ןּוא ןֶעגנּודעג גַעט רָאּפ ַא רימ טימ ךיז טָאה רע .ןעײרֿפעּב ּוצ יז
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 םענייק ןָא ןַאד ןוֿפ ןוש ןעמ טָאה רהעמ .גַאלשרָאֿפ ןיימ ףיוא ןעגנַאגעגנייא
 עטּפשמרעֿפ טשינ יד ןעמ טָאה עטצעזעגנײרַא יד ןוֿפ ןּוא ,טצעזעגנירַא טשינ
 .טֿפלעה ַא ףיוא ףָארטש יד טרענעלקרעֿפ עטּפשמרעֿפ יד ןוא טײרֿפעּב

 םעד ןוֿפ העדומ עיינ ַא סרַא זיִא 1916 רעבמעצעד ןעט:11 םעד
 .עג טּבױלרעע ןיא סע רעכלעו ןיא ,גנּורעטסּומ רעד ןעגעוו ןַאמטּפוה-טדָאטש
 ,ןעכוזרעטנּוא םּוצ טלעטשעג טשינ טסלָאמעד זיּב ךיז ןעּבָאה סָאװ ,יד ?ןערָאװ
 .גָאט םעד ןּוא םעד רעטרע ענעּבעגעגנָא יד ןיא ךיז ןעדלעמ ּוצ

 רעשילַארָאמ רעד ץוח ַא ,עיצַאטיגַא רעצנַאג רעד ןוֿפ אצוי-לעוּפ רעד
 ןעוװעג זיא ,ןעצַאשּפָא טשיג רָאג ךיז טזָאל סָאװ ,ןעשטייד יד ףיוא העפשה
 ןוֿפ טָאה ןעמ יװ ,ןעשנעמ רעגינייװ ךס ַא טעּברַא ףיוא ןעמּונעג טָאה ןעמ זַא
 עטשרע יד ןוֿפ בור םעד טָאה ןעמ ןוא ןעמהענ ּוצ העדּב טַאהעג ּבײהנָא
 ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעװעג רעגָא זיא רקיע רעד .ןעזָאלעגסױרַא עטרימַאלקער
 ּוצ ןעגיוצעגוצ ןעשנעמ רעגינייו ןּוא רעגינייוו ץלַא רהָאי בלַאה ַא ןוֿפ ךשמ
 :עברַא עײנ ןעמ טָאה ,סיֹוא טזיײװ סע יװ ,םעדכָאנ ןּוא טעּברַא-סגנַאװצ רעד
 .ןעגוצעגנײרַא טשינ טעמּכ רהעמ ןעצנַאגניא רעט

 רעד דלַאֹּב ןיא ,ענליװ ןיא טכַאמעג ןעּבָאה רימ סָאװ ,לַאדנַאקס רעד
 יּפַא קנואװ ַא םינּפ ַא ןעבעגעג ןעמ טָאה ןעטרָאד ןוֿפ ןּוא ןילרעּב זיִּג ןעגנַאג
 .ילטנעֿפע רעטעּפש טָאה גַאטסכייר ןוֿפ טאטוּפעד רעשיליוּפ ַא ,..ךיז ןעטלַאהוצ
 ןָא ּבײהגָא ןוֿפ ןיא רע; זַא ,טגָאזעג םהיא טָאה גרוּבנעדניה זַא ,טלייצרעד
 ..ןעּביױלג םהיא לָאז ,ליו סע רעװ ,?טעּברַא-טגנַאװצ רעד ןעגעג ןעװעג

 רעצנַאג רעד ןיא טגילייטעּב װיטקַא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,זנוא ןוֿפ עכילטע
 יקציּבויא ףסוי ייּב .ןעשינעײװכָאנ םעדכָאנ טַאהעג ךָאנ ןעּבָאה ,עיצַאטיגַא
 .טצעזעגנײרַא ןײלַא םהיא ןּוא גנוניואוו עצנַאג יד טכוזעגרעּביא ןעמ טָאה
 רעד ןיִא רעציױרַאֿפ רעד ןעװעג זיִא רע זַא ,טגידלּושעּב םהיִא טָאה ןעמ
 ןיב סָאד זַא ,ןעגָאז טלָאװעג טשינ טָאה רעדיװ רע ;הפיטַא רעטנהָאמרעדנעבױא
 ןעכלַעװ ,ן'יקציבזיא ךָאנ .טרעלקעגֿפױא דלַאּב ךַאז יד ּבָאה ךיא .ןעוועג ךיִא
 "ףלודגיהקדצ , רעד ןיא עיזיווער ַא ןעוװעג זיא ןעזָאלעגסױרַא ךלַאּפ טָאה ןעמ
 ןעמ ּואװ ,ײצילָאּפ.לַאנימירק ןיא טרעדָאפעג ןייטשניּבּור ברה טָאה ןעמ ןּוא
 םהיא טָאה ןעמ ,ןעגנַאגעּב ּבָארג ,|יקציּבזיא טימ יװ ,םֹחיִא טימ ךיז טָאה
 ןעמ טָאה םעדכָאנ .הפיסא יד ןעפּורעגֿפױנּוצ סע טָאה רע זַא ,טגידלושעב
 ;ילעילָאּפ.לַאנימירק ןיא ןעֿפורעגסױרַא ךימ ךיוא ןוא רימ ייּב עיזיווער ַא טכַאמעג
 בָאה ךיא יװ ,םעדכָאנ וליפא ,לעדייא רהעז ןעגנַאגעב רימ טימ ךיז זיא ןעמ
 יד ּבָאה ךיא זַא ןוא רעציזרָאֿפ רעד ןעװעג ןיּב ךיא זַא ,טרעלקרעד ייז
 ...ןעֿפורעגֿפױנוצ הפיסא

 ןיא טקישעגרעּבירַא ןעמ טָאה ןעגערֿפסױא רעזנּוא ןוֿפ "ןעטקַא, יד
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 =ןּוא רעּביא ןַעטקַא עכילטע ךיוא טקישענּפָא ןעװעג ןענעז סע ּואו ,טסָאּבָא
 ּױצ "ךַאז, יד להעֿפעּב ַא ןעמּוקעגנָא זיא ןעטרָאד ןוֿפ ,,,םירבח עשיליוּפ ערעז
 ...ןערידיווקיל

 ןיקציבוי ךיא רשפא ןּוא רימ סָאד ןעמ טָאה ,סיוא טזייװ סע יװ
 טָאה ןעמ תעשּב ,טלעטשעגּוצ זנּוא טָאה ןעמ סָאװ ,ןוּבשח ןפלוא ןעּבירשרעֿפ
 ,,,טריטסערַא םּורַא םישדח עכילטע ןיא זנּוא

 ןעלטימ עשיאָארעה ענױזַא ךרוד אפּוג ענליװ ןיא זנּוא זיִא סע םגה

 .וצֹּפָא רעּבָא ןטצנַאגניא ,הרזג רעד ןּוֿפ טײקּברַאה יד ןעכַאװשּוצּפָא ןעגנּולעג
 טײצ ּוצ טײצ ןוֿפ טגעלֿפ ןעמ .ןעבעגעגנייא טשינ ךָאד ךיז טָאה יז ןעֿפּור
 וצ סעּבָארּפ עניימ .טעּברַא-סגנַאװצ רעד ּוצ רענעמ ןרעדָאֿפסױרַא ץלַא ךָאנ
 ;לָאמַא סָאװ ,טרעװ םעד טַאהעג טשינ ןיוש ןעּבָאה רעטעּברַא יד ןערימַאלקער
 ,רעגריּב רענליוו יד ןּוֿפ להָאצ יד ,,.רעט'לסּפעג-בלַאה ַא ןעװעג ןיוש ןיּב ךיא
 .עג ץלַא ךָאנ ויא ןענָאילַאטַאּב-רעטעּברַא יד ןיא טרעטַאמעג ךיז ןעּבָאה סָאװ
 ןעגױצעגנײרַא שטיל ץנַאג ןוֿפ רעּבָא ןעמ טָאה םעד ץּוח ַא ,עסיורג ַא ןעוו

 ערעסערג יד ןיא .טעּברַא.טגנַאװצ רעד ןיא ןעשנעמ עסַאמ עסיורג ַא רהעז
 ןעּבָאה רעֿפרעד יד ןיא וליפא ןּוא ךעלטדעטש עניילק יד ןיא יװ ,טדעטש
 יד רעּבָא :דלעג טימ שדוח ןעכילטיא ןעפיוקּפָא טזומעג עכילגעמרעֿפ יד ךיז
 ןעסײרּפַא לייט ןעשּביה ַא ןיִא טזּומעג ךיז טָאה עסַאמ עגידנעטעּברַא עמירָא
 .טייד רעד ףיוא ןײגקעװַא ןּוא טעּברַא רענעגייא רעד ןוֿפ ןּוא םייה רעד ןוֿפ
 ,עגרָאטַאק רעש

 ןוא עכילדנימ תועידי זנוא ּוצ ןייגרעד .ןעמונעג ןעּבָאה זיײװכעלסיּב
 רעגױָאד רעד ןיא טעּברַא רעד ןּוא ןעּבעל םעד רעּביִא עכילטֿפירש ךיוא
 עטרעהרעדמּוא ןוֿפ דליּבַא טקעלּפטנע ךיז טָאה זנּוא רַאֿפ -- ןּוא עגרָאטַאק
 רעכילשנעמ קנוֿפ ַא ןהָא םינילּת עגיד'תוירזכא עדליוו ןּוֿפ ,םירוסי עכילקערש
 . ,דליּב ַא -- ,רעטעּברַא עגידלּושמּוא עטרעטַאמרעּפ טוט םּוצ זיּב ןוֿפ ,תונמחר
 ..ןערעדָא יד ןיא טרעװילגרעֿפ טרעװ טּולּב סָאד ןעכלעװ ןוֿפ

 ןעּבָאה סָאװ ,רעטעּברַא ןוֿפ וירב לעסיּב שּביה ַא ןעמּוקעּב ןעּבָאה רימ
 ףיא ןענָאילַאטַאּב ענעדישרעפ ןיא ןּוא רעטרע ענעדישרעפ ןיא טעּברַאעג

 .גייא ןּוא רעטעּברַאסגנַאװצ ענעזעװעג ךרוד ןעּבָאה הימ ;טעּברַא:סגנַאװצ רעד

 .ערֿפּוצסױא ןעגעגעגנייא ךיז טָאה סע ןעמעװ ,ןעשנעמ ןעגיטייז ַא ךרּוד לָאמ
 זַאזעגנָא--; טעּברַא-סגנַאװצ רעד ּוצ ןיילַא ךיז ןעקּוקּוצ ןּוא רעטעּברַא יד ןעג
 ,םעד ןעגֶעװ לַאירעטַאמ ןעסיורג ַא טלעמ

 ךיא סָאװ ,וירּב ייוצ ןעצרַאה םייּב ןעמּונרעֿפ ךימ ןעּבָאה סרעדנוזעּב
 ,רעטומ ןייז ּוצ רעטעּברַא:סגנַאװצ ןעשידיא ַא ןוֿפ ווירּב ןייא : ןעמּוקעּב ּבָאה
 עדיײּב ,רעטּוכ ןייז ּוצ ךיא רעטעּברַא ןעשיליוּפ ַא ןּופ רעטייווצ רעד ןּוא
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 ףָאנ ףיוא ןּוא שידיא ןעטכעלש ַא ףיוא ךַאפנײא רחעז ןעוװעג ןעּבירשעג ןענייז
 תורצ עכילקערש יד ךיז ןעּבָאה רעּבָא ווירּב עדייּב ןיא }שילױּפ ןערעגרע ןַא
 זַא ,טלוּב יװַא טלעגיּפשעגּפָא םירּבחמ יד ןוֿפ תומשנ עתמא ,ענעּפָא יד ןוא
 ..ןעגעײל טנעקעג טשינ ןערהערט ןהָא ייז טָאה ןעמ

 רוצקּב ָאד ךיא ליװ לַאירעטַאמ ןעצנַאג םעד טָא ןוֿפ ךמס םעד ףיוא
 שעגכרוד ןעּבָאה רעטעּברַא ערעזנוא טעּברַא-סגנַאװצ ַא רַאֿפ סָאװ ,ןערעדליש
 טעמּכ טמַאטש לַאירעטַאמ ןיימ ,1916 רעטניװ ּבַײהנָא ןּוא טסּברעה ןיא טכַאמ|

 ,טייצ רעגיזָאד רעד ןּופ ןעצנַאגניא

 רעטיוּבעגסיוא טשרָאקַא ןַא טייטש טנַארטחרומ םעד ףיוא ּואוו-ץעגרע
 ןוא דנעװ יד ןיא ,רעטערּפ ןוֿפ רעייש ַא ,טגָאזעג רעגיטכיר ,רעדָא ,"קַארַאּב
 זיא גיניײװניא ,רעכעל עסיורג ןּוא ןעטלַאּפש ךס א ךיז ןעניפעג ריט ןיא וליפא
 "ןעטעב; עגרעצליה יד .ָאטשינ טָעמּכ ןעגעז סגעװױא !טלַאק ךילקערש
 ילרד ןיא לָאמַא ןוא ייװצ ןיא ערעדנַא יד רעּביא עגייא ןעגנעה (ןעשטירּפ)
 | | ,רעטסניֿפ ,ןעלּפַאטש

 יּוקעּב ייז .טקעװעג רעטעּברַא יד ןערעװ הירפרעדניא רעגייז ַא 7-6
 ,עװַאק, ןּוא (םַארג 20 ךרעּב) תעל-תעמ ןעצנַאג ַא רַאֿפ טיורּב עיצרָאּפ יד ןעמ
 ףלַאּב !ןעסיײּבנָא סָאד זיא סָאד--לכאמ רערעטיש רעצרַאװש רערעטיּב ַא .ה .ד
 ןפױא ךיז טניפעג עכלעװ ,טעּברַא רעד ףיוא ןעּבַײרט ּוצ ןָא יז ןעמ טּבײה
 : ,אמוג טנַארפ

 ןופ טײװ רעטעמָאליק 6--5 ךילטגייװעג ךיז טניפעג ?קַארַאּב, רעד
 .ןַאװ יד ןּופ דלַאּב ןעמּוקעב סעקינדורַאמ יד ,ךיז טליא םלוע רעד .טנַארפ
 .אךיז טוָאל סע ּואװ ,טקיּב םעד טימ רעדָא טסיופ רעד טימ ּפעלק ןעטַאדלַאס
 ןערישרַאמ ןּוא ןעהייר ןיא ,עדנַאמָאק ַא טיול ךיז יז ןעלעטש דלַאּב = |
 :ַאנ רעטעּברַא יד ןעַײג רעטעמָאליק 6--5 יד .טעּברַא רעד ףיֹוא ּפָא ךיילג
 ,סופּוצ ךילריט

 סָאװ ,םלוע םעד ןעקּוקעּב ןיוש ןעק ןעמ ןּוא רָעגיטכיל סעּפע טרעװ סע
 .ןעסקיּב טימ יָאװנַאק ַא ןוֿפ גנּוטיילגעּב ןיא ךיג טַײג

 ייגש יײיּב וליפא סעװרָאּב עלַא טַעמּכ ,ענעסילשענּפָא ןּוא ענעסירעגּפָא
 ינעזײװנָא ,ןהעזטיוא טשינ ןעלָאז יז ןעדישרעפ יװ ,רעדיילק יד .טסָארפ ןּוא
 יד סָאװ ,ןעפורג עלַאיצַאס ענעדישרעפ ּוצ ןערעהעג רעגָארט יד זַא ,גיד
 ןּוא ןעסירעצ ןענייז -- הנחמ ןייא ןיֵא ןעּבירטעגנעמַאזּוצ טָאה טסיופ עשטייד
 עטכייל ענעסירעצ ןעגָארט ןעשנעמ ךס ַא ,דַארג ןעטצעל םּוצ זיפ טקילפעצ
 | - ...ןעלטנַאמ ןהָא ךעלקער רעמּוז

 "ןַאמ.טַײלגעּב, רעשטייד רעד טבַײרט סע :טּפױל ןעמ ,ךיז טלייא ןעמ
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 ןֹוא ָאלּב טרעװ ןַעמ ,טלעק ןוֿפ ךיז טלעסיירט ןעמ ; טלעק ערעטיּב יד ןּוא
 .טפיול ןעמ

 ערעװש רהָעו ,ערעװש .עלעטש-סטעּברַא רעד ףיוא ןעמ טמּוק דלַאּב
 ,..טַעּברַא

 רעמָאט .ּפעלק ךיילג ןעמ טגירק--טשינ ַא ,גיסיײלֿפ ןעמ זּומ ןעטעּברַא
 דלַאב רע טמוקעּב ,קנַארק זיא רע זַא ,ןעגָאלקֶעּב ּוצ ןָא רעצימע ךיז טּבייה
 רענייא ."!ןעטעּברַא טשינ ליװ ױע ,קַאלױפ רעד ,ךיז טכַאמ רע, : חצר-תוּכמ
 ּפעלק ערעװש גידנעטש טמוקעּב ןעמ ןעכלעװ רַאפ ,םיאטח עטסערג יד ןופ

 --זיא (ןעפיוקרעטנּוא םּוצ לֹּבּור עכילטע לַאפוצ יּפ-לע טָאה רעצימע ןעדייס)
 זיא רָאטקָאד םעד ןעבָאה ףרַאד רעטעּברַא ןַא זַא ,ןעגָאז ; רָאטקָאד א ןעטעּב
 ןעײרדסױרַא ךיז ליוװ סָאװ ,רעליופ ַא ןעגָאז רָאג ןעק סָאד םורָאװ ,הנכס ַא
 ,"!טעּברַא רעד ןּוֿפ

 .ה .ד ,"גָאטימ, טסע ןעמ ןוא ּפָא סעּפע ךיז ןעמ טהּור רעגייז ַא ףלעװצ
 ּוצרעד ןּוא הירֿפרעדניא ןעּבעגעגסױרַא טָאה ןעמ סָאװ ,טיורּב םעד ןוֿפ לייט ַא
 2סעּברַא עצרַאװש, סעּפע ,ךילנייװעג }שײלֿפ ןהָא ןּוא סטעֿפ ןהָא ,"פוז, ַא
 ,רענעטלעז ,(םירוח יד דנַאלשטײד ןיִא טרעטיֿפ ןעמ עכלַעװ טימ ,עקיוװ)
 טמיװש ,ןעגָאירעד טשינ ןעק ערעדנַא יד ענייא סָאװ ,ּפיורג זיא סע עכלעוו
 עלעקיטש ַא ךָאנ ןעמ טמּוקעּב םיבוט-םוי עסיורג יד ןיא .ּפּוז רעד ןיא םּורַא
 זיא סָאד ןַא ,טגָאז ןעמ סָאװ ,עװַארטָאּפ ןימ ַא רעדָא ,שיפ עגידנעקניטש
 ...עלעקיטש גישטגיילק ץנַאג ַא ךילריטַאנ ,שײלֿפ

 ןיא 7--6 ..זיּב !טעּברַא רעד רַאֿפ רעטייװ--ןּוא סעּפע ךיז טהּורעגּפָא
 ײז ואװ ,ןירַא "קַארַאּב , ןיא קירוצ רעטעּברַא יד טּביירט ןעמ ןעוװ ,דנעװַא
 .לעװ ןוֿפ ,לכאמ ןערעטיש ַא סעּפע טימ רעלעט ַא רעטסניֿפ רעד ןיא ןעמוקעּב
 םעד ץּוח ַא רשפא ,סיװעג ָאד םעד ןיא זיא רעסַאװ זַא ,ןעגָאז רָאנ ןעק ןעמ ןעפ
 סָאד ןעמ ןעק ןהעז ןּוא טשינ סָאד ןעמ טריּפש ןעריּפש רעּבָא ,סעפע ךָאנ
 ֹוַא ןּוא ,טּוג זיא ,טיורּב עלַעקיטש ַא ?סעמרַאװ, ןוֿפ ךָאנ טּביײילּב ,.,טשיג
 קרַאטש ןערעװ רעטעּברַא יד !ערעשטעװ יד זיא סָאד טָא ,טשינ זיא--טשינ
 טשינ רהעמ הירפרעדניא זיּב ןיוש ןענעק ןּוא טכַאנ ייּב ףיוא ןעסָאלשעגנייַא
 .ןײגסױרַא

 םעד טוָאלרעד טלעק ערעטיּב יד ליפיוו ףיוא ;עפַאלש ךיז טגייל ןעמ
 =רַא עטנּועג טשינ רעדָא עכַאװש עטרעטַאמרעֿפ יד ןעכַאמ טכַאנַײּב ..,ףָאלש
 סע טניר ,ןעביוא יז ןעגיל ןּוא טעּב ןיא ךרֹוצ ןעכילריטַאנ רעייז רעטעב
 ...ןעטנּוא ןעגיל סָאװ ,יד ףיוא ּפָארַא

 ! תעל-תעמ ןעכילטיא רעטעּברַא-סגנַאװצ יד ןעגנערּברעֿפ ױזַא טָא
 יד יװ ןעּברַאטש ייברעד ןעגעלֿפ רעטעּברַא יד זַא ,ךיז טײטשרעֿפ סע
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 -רעטַאמ ןעצנַאג םעד ןעטלַאהעּב גידנעטש רעּבָא ןעּבָאה ןעשטייד יד .,ןעגילפ
 ףיז הלילחו סח לָאז ןעמ ,םירדה ירדהּב רעטיײּברַא-סגנַאװצ יד ןעגעוו לַאי
 ,ןעסיוורעד טינ

 ,שימָאנָאקע טינ ,טייהניואוועג רעייז ןעגעג ,יֹװַא יוװ ,ךיז גידנעקוקוצ י
 ןוא דנוװעג םעד טימ ןעגנאנעּב ךיז ןענעז ןעשטייד יד שירעדנעוװשרעּפ יו
 -עג רעד גירגעליו טינ ףױרַא טמוק ,רעטיײּברַא עגיזָאד יד ןופ ןעבעל םעד
 ןענעז רעטײגרַא יד ןופ טפַארק-סנעּבעל עצנַאג יד ןעגיוזסיוא ץוחַא זַא ,קנַאד
 -ַאש וצ טּבערטשעג ןעּבָאה ייז :לעיצ ַא ךָאנ ןעוועג ןעסיוא ָאד ןעשטייד יד
 ידֹּפ ,טרַא ןעטסופ רהעמ סָאװ ,טואוקאו ןערעסערג ַא סָאװ אטיל ןיא ןעפ
 | ,,,טלאהניא ןעשטייד ַא טימ םהיא ןעליפוצנָא

 ּבױהנָא ןופ רָאג ןיוש ךיז טָאה ןעטנַאפוקָא יד ןופ הנווּכ עגיזָאד יד
 -ײרג-רָאג ןוא עטיורג עשטייד יד ןופ דייר ןוא םישעמ ןיא טרהעלקעגפיוא
 לייט ןעטסערג םעד תוחפה-לכל ,ןעדיא יד ןַאלּפ ַא ןעוועג זיא'ס .תוררש עס
 טינ ייז ןעמ טָאה דנַאלשטיײד ןיא ךיז וצ ,דנַאל ןופ ןעּביירטרעּפ וצ ,ןעדיא
 "קנַאק ןענעק רעװש ןיוש ייז ןעטלָאװ ןיילַא םעדכרוד ;ןעזָאלניײרַא טרָאטעג
 יורג ןעמוקעּב טפרַאדעג ךָאנ ןעּבָאה עכלעוו ,םירחוס עשטייד יד טימ ןעריר
 -ַאיצָאס ןימ ַאזַא ךרוד ,דנַאלסור טימ ךַאמּפָאסלעדנַאה םעד ןיא תוחגה עס
 -וצסױרַא עטיל ןופ ןעדיא בור םעד העדּב טַאהעג ןעמ טָאה קיטילָאּפ רעל
 טזייו'ס יו ,םירחוס עשטייד יד ןעצעזקעװַא טרָא רעייז ףיוא ןוא ןעּפוטש
 ןיא יװ טקנוּפ ,ייברעד ןעסעגרַאפ ןעצנַאגניא קַאילַאּפ םעד ןעמ טָאה ,טיוא
 ,,התצשב ןעזיוּפ

 ןיא ןעּביילּברעפ טומעג ךָאד טָאה סָאװ ,ןעדיא לייט רעניילק רעד
 ןעניד ןוא ןעריזינַאמרעג טמעג ,ןַאלּפ ןעשטייד םעד טול ,ךיז טָאה ,אטיל
 ףוטלוק רעשטייד רעד ןעשיװצ רעלטימרעפ ַא סלַא טייצ רעּבלעזרעד ןיא
 עלעפייה םעד ךרוד ,רעטרעװ ערעדנַא טימ ;גנורעקלעפעּב רעניטרָא רעד ןוא
 יד טָאה ,אטיל ןיא ןעזָאל וצ ןעוועג םיּכטמ ןעּבָאה ןעשטייד יד סָאװ ,ןעדיא
 ,ןערעוו טריזינַאמרעג טלָאזעג גנורעקלעפעב עגיטרָא

 עשיווטיל יד ןעּפעלשנײרַא ןפוא ַאזַא ףיוא טלָאװעג ןעּבָאה ןעשטייד יד
 טקנוּפ ,רעמַאה ןעשטייד םעד ןוא עלדַאװָאק רעשילױּפ רעד ןעשיווצ ןעדיא
 .הּתעשּב ןעדיא רענזױּפ יד טימ טכַאמעג סָאד ןעּבָאה סעדייז ערעייז יו

 ןענעז ןעשטייד יד סָאװרַאפ ,ךיוא זנוא טרעלקרע הנווּכ עגיזָאד יד
 -ײּברַא עשידיא ןעזָאלוצסױרַא - ןַאלּפ םעד ףױא ןעגנַאגעגנייא ןרעג ױזַא
 | ,אקירעמַא ןייק רעט

 -ַאילָאּפ יד ןָא ןעסעגרעפ טינ ךיוא רעּבָא ןעבָאה ןעטנַאּפוקַא עשטייד יד
 "עגסיוא ךיז טָאה אטיל ןיא קיטילַאּפ עשילּפ רעייז לעיפיו ףיוא ןוא ןעק
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 יד ןעמענּפָא ןיא ןענַאטשעּב יז זיא ,םישעמ ןיא רָאנ ,דייר ןיא טינ טקירד
 .טכַארטעג טָאה ןעמ עכלעוו ,םיצירּפ עשילױּפ יד ייּב (ןעריאירּפָארפסקע) דרע
 -סור-ץרַאװש , ןיא רעדָא ןעלױּפ-סערגנָאק ןיא רעדָא דרע טימ ןייז וצ הצפמ
 -לָאװ םיצירּפ עשיסור יד ןענַאװ ןופ ,ענטיקַאר ןופ ןעּפמוז יד וצ זיּב ײדנַאל
 ,ןעפױלטנַא "ןעזומ ןעשטייד יד ןופ ןוחצנ םעד ךָאנ ךָאד ןעט

 ,אטיל ןיא ןעמונרעפ ןעּבָאה ןעקַאילָאּפ יד סָאװ ,עיציזָאּפ ערַארנַא יד
 .("עיצַאזינָאלַאק ערעניא,) ןעטסינָאלָאק עשטייד יד ןעמענרעפ טלָאזעג ןעּבָאה
 ןופ ךשמ ַא ןיא ,ןַאלּפ ןעניבלעמעד טױל ,ןעּבָאה אטיל ןיא רעניווטיל יד
 ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ןעשטייד יד ךרוד ןערעוו טרילימיסַא טזומעג רהָאי גיצפופ =

 אטיל ןייק ןעקוררעּביא ךיז ןעסיירּפ-חרזמ ןופ "טסָאּפרָאפ , רעשטייד רעד טלָאװ = |
 .-לַאּב םעד ןופ ןערָאװעג ןעפרָאװענּפָא טייוו רהעז ןעטלָאװ ןעקַאילָאּפ יד ןוא
 -טסע עיינ טָאד :העז) תוחוּכ עלַא טימ ךיז ןעהיצ ייז ןיהואוו ,םי ןעשיט
 1916 ןעלהַאמרוק ךירדערּב "ןעיוטיל , גנוליײטּפָא עטירד ,עיווליס ןופ "דנַאל
 ,רעטיג עשיווטיל-שיליוּפ יד ןיא טייקשיתבה-לעב עשטייד יד סייו סע רעוו
 ןעװעג זיא סָאװ ,םעטסיס ַא טױל ןערָאװעג טרהיפעג זיא יז זַא ,סייוו רעד
 ,תודוסי עגיזָאד יד ףיוא טיוּבעגפיוא

 ןעשיליוּפ ןעלעטימ רעדָא ןעסיורג ןעכילטיא ףיוא טגעלפ ,לשמל ,ױזַא
 םייב ןעשטייד יד ןענעלפ לּכ"םדוק :םעטסיס  ַאזַא ןערעוו טרהיפעגנָא טוג

 ןעסַאּפַאז עלא ןערהיפקעװַא ןוא ךיז וצ ןעמענוצ ךיילג טוג ַאזַא ןעמענרַאּפ |
 -עּב דלַאּב יז ןעגעלפ םעדכָאנ ,רַאטנעװניא ןעטדיוט םעד ןוא ןעגידעּבעל םעד |

 רע ,טלַאהעג ןעסיורג ַא רהעז טימ רעטלַאװרעפ םענעגײא'נַא שארּב ןעמיטש
 טימ עטלעטשעגנָא-עטמַאעּב עשטייד ןעצעזקעװַא רעטרע-טּפיוה יד ףיוא טגעלפ
 ןעגידעּבעל ַא ,ןעסַאּפַאז ןערעדָאּפ ןעּבױהנָא דלֲאּב טגעלפ ןוא תוריכש עסיורג
 -ריטַאנ רע טגעלפ ייּברעד .טלעפעג ןעּבָאה עכלעוו ,רַאטנעוװניא ןעטדיוט ןוא
 -ישַאמ ןוא ןענָאיצַארָאילעמ עכילטפַאשטריװדנַאל ײלרעלַא ןעסעגרעפ טינ ךיל
 | י ,רעטייוו ױזַא ןוא ,רעייט רהעז ןעטסָאק סָאװ . סענ

 -עװ ןעגָארטעגנײרַא ןעגעלפ (טנעצָארּפ טימ) תואצוה עלַא עגיזָאד יד |
 ,רעציזעּבטוג םעד ,ץירּפ ןעשיליּפ םעד ןופ ןוּבשח םעד ףיֹוא ךוּב ןיא ןער =

 -טפַאשטריװדנַאל יד לייוו ,ןיילק רהעז ןייז ןעגעלפ טוג םעד ןופ תוסנכה יד
 -םולש ןופ םיחקמ יד טױל ןעמענוצ ןעשטייד יד ןעגעלפ ןעטקודָארּפ עכיל

 ץלא רעציזעּבטוג ן'פיוא ןעסקַאוופיורא שדוחל שדוחמ ןענעלפ ױזַא טָא .טליצ | |
 רעד ןיוש טגעלפ רהָאי ַא ןופ ךשמ ןיא .תובוח ערעסערג ןוא ערעסערג

 םהיא ןעמ טגעלפ ,טוג ןופ טרעו רעצנַאג רעד יװ ,רעסערג לעיפ ןייז בוח =
 ךוּב םעד ןעזייוו ("!ןערַאּברַאּב ענייק ךָאד דניז ריוו) לעדייא רחעז ,לעדייא
 -עּב רָאנ ,טוג רעיא וצ עקַאט טמענ !הּברדא , :ןעגָאז ןוא תובוח יד טימ
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 ךרוד ,םעטסיס עשיּפיט יד ןעוועג זיא סָאד טָא ,,,"! תובוח יד רעהירפ טלהָאצ
 ןעּפַאכרעפ טלָאזעג ןעּבָאה ,ןייז חצנמ רָאנ ןטלָאװ ייז ּביוא ,ןעשטייד יד עכלעוו
 ! אטיל ןופ רעמיטנעגייא ערעייז ןעּפוטשסױרַא ןּוא רעטיג יד דנעה ערעייז ןיא

 -לפּפ רעשיגלעּב רעטנַאקעּב רעד טלהעצרעד רעטעּפש טָאה רימ יו
 ילד יה ךיז ןענעז ,ַאניירּבויד ,טעטיסרעוויגוא רעטנעג ןופ רָאסעּפָארּפ ,רעוט
 -תונמחרּבמוא יװַא טיג רעטײּברַא-סגנַאװצ עשיגלעּב יד טימ ןעגנַאגעּב ןעשט
 ,אטיל ןיא יװ ,גיד

 -עפָארּפ ןעטעדליּבעג גיטייזלעיפ ןוא ןעּבעיל םעד טימ ךיז ּבָאה ךיא
 ןיא טנַאקעּב (עיגלעב ןיא) אניירּבויד .שז טעטיסרעווינוא רעטנעג ןופ רָאס
 טייוו טינ ,סָאלש:עללעצ רעגַאל-רענעגנַאפעג-רייּפָא הסיפת רעטצעלרָאפ ןיימ
 | ,(רעװָאנַאװ ןופ

 ,עדײב ןעלָאז רימ ,אנײרּבײד 'ה םעד טגיילעגרָאפ ךיא ּבָאה לָאמַא
 ןערעפטנערעפ -- אטיל ןופ ךיא ןוא ןעיגלעּב ןופ רע - רענעק עטוג סלַא
 טלעטשעגפיונצ ּבָאה ךיא עכלעװ ,עטסיל-עטצקנַא יד רעדנוזעב רעדעדעי
 ףױא גידנעסילשסיוא טיג ,ןעלַאטיּפַאק םינימ עלַא םורַא טמענ עכלעוו ןוא
 ןופ סױרַא ןעגױז ןעשטייד יד סָאװ ,לַאטיּפַאק-סטײּברַא ןעגידעּבעל םעד
 יז צכלעוו טימ ,ןעדָאטעמ יד ךיוא יװ ױזַא ,ןעטיּבעג עטריּפוקֶא ערעייז
 עשיטילָאמ בעילוצ ןה ןוא עשימָאנָאקע ּבעילוצ ןה ןעטרָאז ךיז ןעצונעּב
 -- ןוא ןעגנַאנעגנייא קשח סיורג טימ ףיורעד זיא ַאניירּביד 'ה רעד ,ןעלעיצ
 ןוא ךיז רַאפ רעכילטיא ןעגױּבױעטעקנַא םעד טלעיפעגסיוא ןעּבָאװ רימ
 ,עזיװעגסױרַא ייּברעד ךיז טָאה סע ,ןעכילגרַאפ סנעגיוב ערייב יד ןעּבָאה
 טָאקלָאפ תובושת ערעונוא ןעגעו ןעטקגוּפ ייווצ ץוח א
 ןענעז ,רעדנַאנַאפ ךיז ןעהעג ײז עכלעוו ןיא ,ןעטקנוּפ ײװצ יד ;ךיילג
 ַא סלַא ,ןעבָאה ןעשטייד יד עכלעו ,תוגירה-ךעסַאמ יד ({ :ןעװעג
 רעד ןופ ּביֹוהנֲא ןיא רָאג ןעיגלעב ןיא טריציטקַארּפ ,לעטימ-רָארעט
 ,רהָאי-המחלמ ןעטײװצ םעד ּבױהנָא ,אטיל ןיא ןעבָאה עכלעוו ןּוא חמחלמ
 טָאה עכלעו ,טײברַא-סגנַאװצ רעד ןופ םיאנּת יד (2 ןטלהעפעג ןעצנַאגניא
 ןיא ןענעז םיאנּת עגיזָאד יד .ןעטרָאד יא ,ָאד יא טרהיפעג גיד'תוירזכא ךיז
 .אטיל ןיא רעדייא ,ערעסעב ךס ַא ןעוועג ןעיגלעּב

 ןיא טשרעהעג טָאה רעכלעװ ,רעּבָא ,םכסה ןעגידריווקרעמ םעד ןופ
 ,ןעגנורדעג רָאלק זיא ,ןעטקנוּפ ערעדנַא עלַא עגֹונּב סנעגױּבןעטעקנַא ערעזנוא
 עטיירגעגנא ןוא עטכַארטעגכרוד ַא רָאג ,לַאפוצ ןייק טיג יא ץל8 סָאד זַא
 - ,םעטסיס

 עכלעוו ,רעטייברַא עשידיא ןופ טסואוורעד רעטייוו ךיז ּבָאה ךיא וו |
 אה ,ןערעגַאל ענעדעישרעפ ןיא ןהעז וצ רעטעּפש ןצמוקעגסױא זיא רימ
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 יד טימ וליפא ךיז ןעמ זיא ,דנַאלשטייד ןיא ןעסָאלשעגנייא ןעוועג ןיּב ךיא
 םעד ףיוא ןעפרָאװעגרעּבירַא טָאה ןעמ עכלעוו ,אטיל ןופ רעטיײּברַא רעשידיא
 "חרזמ םעד ףיוא זנֹוא ייּב יװ ,רעסעּב לעיפ ןעגנַאגעּב ,טנָארפ ןעקידברעמ
 רעקיטכיר ,רעדָא ,טמעשעג ךיז ןעמ טָאה |ןעטרָאד/ ּזַא ,סיוא טזייוו ;טנָארפי
 | ,רעדנעל עלַארטיײנ יד ,,.ַאפ טַאהעג ארומ טושּפ ,טגָאזעג

 בצמ םעד ןערעטעּבסױא רַאפ טרהיפעג ןעּבָאה רימ סָאװ ,המחלמ יד
 ,עקיד'תונשקע ןַא רהעז ןעוועג זיא ,רעטיײּברַא-סגנאווצ יד ןופ

 עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד ןופ רהָאי ןעטשרע םעד ןיא ןיוש ןעּבָאה רימ
 םעד ייּב עיסימָאק-רעטייּברַא ןַא ןעריזינַאגרָא וצ ידּכ ,טדנעװעגנָא תוחוּכ עלַא
 בשימ ןעזומ ךיז .ןעלָאז תוררש עשטייד יד רעכלעוו טימ  ,ןַאמטּפױה-טדָאטש
 ,רעטיײּברַא עגונ ןענעז  סָאװ ,ןעגַארפ עלַא ןיא ןייז

 ןעפרַאש רעזנוא ךָאנ ,טשרע ;ןעּבעגעגנייא טינ זנוא ךיז טָאה סָאד
 ףיוא ןעכוורעטנוא םוצ ךיז ןעלעטש ןופ עגַארּפ רעד ןיא ןעטערטסױרַא
 -רַאנַא ןעדליּב וצ ןעוועג םיּכסמ ןעשטייד יד ןעּבָאה ,טיײקכילגױט-סטעּברַא
 ןעכעלטיא ןופ רעהעטשרָאפ ןהעגניירַא ןעלָאז סע ןיהּואו ,עיסימָאק-רעטייּב
 רעהעטשרָאפ עשידיא סלַא ןיירַא ןיהַא ןענעז ישיטקאפ ,טעטימָאק ןעלַאנָאיצַאנ
 ןוא יקסוָאלסנעװ .ה רעהעטשרָאפ עשיליוּפ סלַא ןוא ,ךיא ןוא יקציּבזיא ףסוי
 תוכייש א רַאפ סָאװ ,טינ סייוו ךיא ,ףָאשיּב ןעשיליוּפ םעד ןופ רעטערטרעפ ַא
 זנוא ןערעטש דלַאּבױו ,רָאנ ,רעטייּברַא יד וצ טַאהעג טָאה רעטצעל רעד
 טָאה דלַאּב .טרַאעג טינ זנוא סָאד טָאה ,העדּב טַאהעג טינ סיוועג רע טָאה
 טָאה עיסימָאק-רעטייּברַא רעזנוא ןעמעו טימ ,רעלכייא רעטסיימרעגריּב רעד
 וצ ןעּבעגעג שיטַאמָאלּפיד ןוא לעדייא רהעז זנוא ,ןָאט וצ ןעּבָאה טפרַאדעג
 רע ;םהיא ןעּבעל עיסימָאק עטַאווירּפ ַא רָאנ ךָאד ןענעז רימ זַא ,ןהעטשרַאּפ
 ,זנוא טימ ךיז ןעטַארַאּב ןוא לַאירעטַאמ ןעלעטשוצ טגָאזעגוצ רעּבָא זנוא טָאה
 .ךָאװ עלַא ןעמוקרָאפ ןעגעלפ ןעגנוציז יִד

 א ךָאנ ,וייווכעלסיּב זנוא ךיז טָאה שינרעטַאמ סימ ןוא תורצ טימ

 -רַאפ וצ ןעּבעגעגניײא .,ןעצנַאטסניא ערעכעה עלַא טימ טעמּכ המחלמ רעגנַאל

 הימ לעיפ ךָאנ .רעטײּברַא-סגנַאװצ יד ןופ בצמ ןעכילקערש םעדי ןערעסעּב

 .,גרַאװכוש ןימ ַא ןעּבעגעג ןעמעלַא טעמּכ רעטייּברַא עסעוורָאּב יד ןעמ טָאה

 לד ןרעדיילק טימ עכילקילגמוא יד ןעגרָאזעּב וצ ןעוועג זיא רערעווש לעיפ

 ייז סע לָאז ןיילַא גנורעקלעּפַאב יד זַא ,טרעדָאפעג ץלַא ןעּבָאה ןעשטייד

 -עגנייא ךיוא דארג ןעסיוועג ַא וצ זיּב סָאד ךיז טָאה ףוס-לּכ-ףוס !ןעּבעג

 דא ,טכיירגרעד רימ ןעּבָאה גנוכוורעטנוא רעשיניבידעמ רעד עגונּב ,ןעּבעג

 "הָעז ,גנערטש טיײיּברַא ףיױא ןעמענ ן'רֲאפ ןעשנעמ ןעכעלטיא טגעלפ ןעמ
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 יװ ,ןעלַאפנײרַא טינ ןפוא םושב ןיוש ןעגעלפ עקנַארק ;ןעטכַארטַאּב גנערטש

 .עגרָאטַאק רעד ףיוא ,רעהירפ
 ,תוריד יד ,טסּואװרעד ךיז ןעּבָאה רימ יו ,רעטעּפש ךָאנ טָאה ןעמ

 טָאה ןעמ ,טרעסעּבעגסױא לסיּב ַא ךױא םיאנּת-סטיײגרַא יד ןּוא ןעסע סָאד

 ץלַא ךָאנ יא סָאװ ,ןױל-סטײברַא םעד ןערעטערגרַאפ וצ ,טגָאזענוצ וליפא זגוא

 | + ןגינעפ 30 ןיא ןענַאטשעּב
 ּבעילוצ םינּפא ץלַא ןעװעג חיטבמ ןעכַאז ךסַָא ךָאנ ןנוא סָאה ןעמ

 ןיא יו ,אטיל ןיא ןעּביוהעגפױא ןעּבָאה רימ סָאװ ,לעמוט ןעסיורג םעד

 ,רגאלשטייד

 "עה טלָאװעג טינ ץלַא ןעשטייד יד רעֶּכָא ןעּכָאה עלָארטנַאק םוש ןייק ןוֿפ
 ןעוָאלוצ ןעלַאז ייז :הרשפ ַאוַא ףיוא טלָאמעד ןעזָאלעג ךיז ןעּבָאה רימ ,ןער

 עכלעוו ,טייקכילטסיג רעכעלטסירק ןוא רעשידיא רעד ןופ רעהעטשרָאּפ

 ןיא סָאד !'טסײרט עזעיגילעה, רעטיײּברַא יד ןעגנערּב טש'רמולּכ ןעלָאז

 ןעכוז רימ זַא ,ןענַאטשרַאפ ןעּבָאה ןעשטייד יד :ןעגנאגעג טינ ךיוא רעּבָא

 רעּבָא ךיז טָאה סע ..עלָארטנַאק רעד וצ ךיז ןעהיצ ןוא סעיצַאמרָאפניא
 -ַאֹב טגעלפ ןעמ ןעכלעוו ךרוד ,געװ רעוויֿפַאריּפסנַאק ַא רעטעּפש ןעפַאשצג

 ,תועידי עגיטיוג יד ןעמוק

 "רַא סגנַאװצ רעשטײד רעד ףיוא קירוצ קילּב ַא טציא רימ ןעפרַאו

 סָאװ ,ןעטנעמָאמ יד ןהצֹורַאֿפ טינ ךױא רעּבָא רימ ןעזומ ,אטיל ןיא טייּב

 ץֶלֲא רעטייו סָאװ גידנעהיצנירַא .ןעשטייד יד ןופ ךלוש יד ןערענעלקרַאפ

 ןעשטייד יד ןעּבָאה ,לייח רעייז ןיא טפַארק-סטיײּברַא עגידנעהילּב רעייז רחעמ

 "עג ןעּבָאה ייז ןרעטיײּברַא ןיא קחֹוד םעד ןעלהיפ רעקרַאטש ץלַא טזומעג

 ןיא ןעהיצנײרַא ,טפַארק רעגיזָאד רעד רַאפ "ץַאורע ןימ ַאזַא ןעפַאש טזומ

 ןופ לייט ןעסיורג ַא וליּפַא ןוא טייל עטלַא ערעייז ,ןעיורפ ערעייז טיײּברַא רעד

 ץלַא סָאד .עגעגנַאפעג המחלמ יד ןופ ןיוש קידנעדייר טיג ,רעדניק ערעייז

 ףיז טָאה סָאװ ,ןעכעלטיא טנַאקעּב זיא סע יװ ,טקעלקעג טינ רעּבָא טָאה

 ףעּבירעד ,דנַאלשטייד ןיא טייצ-המחלמ רעד ןיא טיײּברַא רעד וצ טקוקעגוצ

 ענעמונעגנייא יד ןופ רעטיײּברַא יד - רוקמ רעגיצנייא רעד ןעּבילּבעג ייז זיא

 | | ,..רעדנעל
 ןערעווש ןעגיטלָאמעד םעד ייּב זַא ,ןעסענרַאפ טינ רעטייוו רָאט ןעמ

 ןעװעג טלעג ןיא ץזוד רעד רהיא ייּב זיא ןעסנַאניפ סדנַאלשטייד ןופ בצמ
 : | ,רעסיורג ץנַאג ַא ךיוא

 -ַאה ןעשטייד יד ֹוַא ,טכַא ןיא ןעמהענ ךיוא ןעמ ףרַאד רעטייוו ןוא
 רעד ןֹופ עסַאמ עסיורג ץנַאג ַא טײברַא-סגנַאװצ רעייז ןיא טּפַאכעגנײרַא ןעּב
 ,טײּברַא רעכילרעפרעק וצ טנהעועג טינ ןיא סָאװ ,עיזַאושזרוּב רעשיטדָאטש
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 -עג ייּב וליּפַא ןיוש טיירש .טכלעוו ןוא טינ טייּברַא רעגיזָאד רעד רַאפ גיוו

 ,םיאנּת-סטייּברַא עכילנהצוו
 ןוא ענייש ענייק טימ רשוי-ץילמ ןייק ןעמעלַא ךָאנ טעװ ךָאד ןוא

 עשטייד יד ןעכלעװ טימ ,קעלפדנַאש םעד ןעשַאװּפָא ןענָאק טינ דייר עסיז
 ךרוד רוטלוק עשטייד יד טקעלּפַאּב טָאה עטסַאק עשיטַארקָאטסירַא-שירעטילימ

 !אטיל ןיא טיײּברַא-סגנַאװצ רהיא
 "נַא זַא ,ט'הנעט'עג ןעּבָאה ןוא טרעפטנערַאפ ךיז ןעּבָאה ןעשטייד יד

 ןופ דנורג ןפיוא זַא ןוא עּבלעז סָאד ןָאטעג טלָאװ טרָא רעייז ףיוא רערעדנַא

 -עּפנָאק רעגַאַאה רעד ףרוד טמיטשעג זיא סָאװ) טכער ןעלַאנַאיצַאנרעטניא

 יד ןיא ןעמ טָאה ןעגעוטסעדנופ .ןעלדנַאה יױזַא טגעמעג ייז ןעּבָאה (ץנער

 ןופ העושי ןייק ןהעז טנעקעג טינ ,ךיז טייטשרעפ ,ןענָאילַאטַאּב-רעטיײּברַא

 -לעפַאּב יד ןענופעג ךיז טָאה'ס רעכלעוו ןיא ,עגַאל רענעּבירשעּבנעּבױא רעד

 -ײדַאּב .טרפּב אנליוו טדָאטש רעד ןופ ןוא ללכּב דנעגעג רעזנוא ןופ גנורעק

 ןפוא ַאזַא ףױא גנורעקלעפעּב רענליוו עגיטפרעדַאּבטױנ יד ןעדָאלסױא דנעט

 : ,ךילגעמנוא ןעוועג זיא
 םעד ,טײקגיזָאלסטײּברַא רעד ,ןעטקודָארּפ ןיא לעגנַאמ םעד ּבעילֹוצ

 סָאד סָאװ ,םעד ּבעילוצ ךיוא יווװ רעטניוו ןעטלַאק ןוא ןעגנַאל ךילגהעוועגמוא
 "ייו ןעדער לעוו'כ סָאװ ןעגעוו - ,ןעמוקעגנָא טינ זיא טלעג רענַאקירעמַא

 1917 ץרעמ וצ ,ןעדיא יד ןופ רקיע רעד ,אנליו ןופ עגַאל יד זיא -- ,רעט

 עכילנהעועגמוא יד טגָאזעג תודע טָאה ףיורעד .עשיטירק ַא ןערָאװעג רהָאי
 ץרעמ ּבױהנָא ןעוו ,טהערפרעד רהעז רעּבירעד ךיז ּבָאה ךיא ,טייקכילּברעטש

 יָאנגָאק 'ה רעוט-ללּכ עשילוּפ עטטנעהעזעגנָא יד ןופ רענייא טָאה רהָאיי 7
 וצ תולדּתשה רעמַאזניימעג ַא טימ ךיז ןעדגעװ וצ רימ טגעלעגרָאפ יקציוו

 -לעפעּב רעגיטרָא רעד ראפ ןעּבױלרע ןעגעוו טכַאמ רעשטייד רערעכעה רעד

 רעד רַאפ טסלָאמַאד טַאהעג טָאה סָאד ,אנליו ןופ רהָאפסױרַא םעד גנורעק

 רענידנעהעטשרָאפ רעד ּבעילוצ גנוטיידעּב עגיטכיוו סרעדנוזַאּב ַא טדָאטש

 ןעטייּברַאסױא טפרַאדעּב רימ ןעּבָאה םודנַארָאמעמ םעד ,דלעפ ןיא טײגרַא

 ּבעילוצ ךיז טָאה ייּברעד ,טכַאמ רעד ןעגנַאלרעד ךילנעזרעּפ ןּוא ןעמַאזוצ

 ַאֹוָאלָאג טדָאטש רענעזעועג רעד ךיוא ןזנוא וצ טגינייארַאפ קעוצ םעד

 םודנַארָאמעמ ַא ןופ טקעיָארּפ ַא טיײּברַאעגסױא ּבָאה ךיא ,יקסוואלסנעוו ,א ,מ

 ןיימ טָאה ןערעױדַאב םוצ ,יקציװָאנגָאק 'ה ןעבעגעגרעּביא םהיא ּבָאה ןוא

 ןעסירעגרעּביא קסרעשט ןייק ךימ ןעקישסיורַא סָאד ןוא טסערַא רעגיד'םיצולּפ

 ןףינע םעד ןיא ליײטנָא זיימ

 וצ תלוכיּב ןעוועג טינ ןענעז רימ זַא ,רָאלק זיא ןעטגָאזעגנעּביוא ןוֿפ

 עכלעװ ,ןעשנעמ עסַאמ רעד רַאפ טדָאטש רעד רעסױא טײּברַא ןעפַאש
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 ייּברעד רעּבָא ףרַאד'מ ,ךיז ןייז סנרפמ ןוא ןעטייּברַא טנעקעג טרָאד ןעטלָאװ
 טייּברַא ןעּפַאש ןעגעלפ רימ עכלעוו רַאפ ,ןענַאזרעּפ להָאצ יד זַא ,ןייז ףיסומ
 טָאה ,לשמל ,ױזַא ,סיורג ץנַאג ןעגעוטסעדנופ ןעװעג זיא ,אנליוו רעסיוא
 "טריו עלַא ןיא ןהַאּבנעזיא רעד ףיוא טיײּברַאעג רענליוו להָאצ עסיורג ַא
 יב רעפרעד יד ןיא טנעדרָאעגנײא ךיז ןעּבָאה ערעדנַא ; ןעגייווצ-סטּפַאש
 ןעלימגצז ייּב ,ןעדָאװַאז ןוא ןעקירּבַאּפ ייּב ,ןעטיײּברַא עכילטּפַאשטריװדנַאל

 - ,װ ,זַא ןוא |
 ןעװעג עכלעזַא זיא ,אפוג אנליו ןיא טייּברַא רעד ךייש זיא סָאװ

 ,ןעמהַאנסױא עניילק טימ ,ןעּבָאה ןעדָאװַאז ןוא ןעקירּבַאפ יד ,קינייװ רעייז
 לייט םעגיילק א ץוחַא .סיזירק א ןעװעג ןיא רחסמ ןיא ,טײּברַאעג טינ
 עקירעּביא עצנַאג יד טָאה ,טייל עכילנעמרַאפ עלעפייה ַא ןוא ןעטנַאלוקעּפס
 ָאי ןוש ךיז טָאה'ס ןעו רעדָא ,הסנרפ ןייק טַאהעג טינרָאג רעדָא עסַאמ
 "עב .רעטקַארַאכ ןעגילעמוצ ַא טַאהעג סָאד טָאה הסנרּפ ַא טכַאמעג לָאמ ַא
 'רעד סָאד .ןעדיא ןעשיווצ טײקגיזָאלסטײּברַא יד ןעוועג סיורג זיא סרעדנוז
 רעטסערג רעד עכלעװ ןופ ,ןעדיא יד סָאװ ,טימרעד תישאר ךיז טרעלק
 טנעקעג טינ ךיז ןעּבָאה ,תוכאלמדילעצ ןוא רעלדנעהניילק ןעוועג ןענעז לייט
 יז יו ,ןעבָארג דרע םייּב טײּפרַא רערעװש רעד וצ ןעסַאפוצ טכיײל יֹזַא
 'טפַאשטריװדנַאל רעד וצ טגױטעג טינ סלייטנעטסערג ןעּבָאה ןוא ןעטסירק
 רעגיואווגייא עשיטדָאטש ע'תמא סלַא ןעּבָאה ייז רעכלעוו ןופ ,טײּברַא רעכיל
 "עג ןעדיא ןעשיווצ טײקגיזָאלסטײּברַא יד זיא תינשהו .טַאהעג טינ גנונהַא ןייק
 בור סָאד ןעּבָאה'ס ואו ,ןעכַאפ יד ףיוא סָאװ ,רַאֿפרעד סיורג טּפיוהרעד ןעוו
 -צג זיא ,וװ ,זא .א רעטסוש ,רענשזריק ,רעדיינש ונייהד יו ,ןעדיא טיײּברַאצג
 -יריא רעד ןיא עלַאר עסיורג ַא טָאה ךילדנע .גערפכָאנ רעניילק ַא רָאג ןעוו
 יװ ןעמ טָאה ןעדיא סָאװ ,טקַאפ רעד טלעיּפשעג טײקגיזָאלסטײברַא רעש
 יי ךסָא ןעטסיוק יד טימ ךיילגרעפ ןיא ,רעהירפ טגהָאמרעד ןיוש ּבָאה'כ
 ןעטריּפוקָא ןיא ןוא דנַאלשטײד ןיא טײּברַא רעד וצ טוָאלעגוצ רעגינ
 | | ,טעיבעג

 -לעג זיא ןנוא סָאװ ,טײּברַא ךרוד ףליה יד ויא םעלַא םעד תמחמ
 ,טיונ רעלַאטָאלַאק רעד יּבגל ,ןעוועג ,גנורעקלעפעּב רעד רַאפ ןעּפַאש וצ ןעג
 -עג טָאה טױג עטלעפיײװצרַאֿפ ןוא ערעווש סרעדנוזעּב א .עּפַאנק ַא רהעז
 יב ,גנורעקלעפעב רעשידיא רעד ןעשיווע ,טגָאזעג ןיוש ּבָאה'כ יװ ,טשרעה
 ,טייצ-םולש רעד וצ ץַאמעגעג ןיא ,ןעוועג זיא טייקכילּברעטש יד רעכלעוו
 ןעטסירק יד ליפ רעדייא ,רעטערג ךס ַא

 -לּפָארטנַאליפ ערעסערג ַא ןהֶא זַא ,ןָא ּביֹוהנֶא ןופ ןעוועג רָאלק זיאס
 רעגליו רעד ןופ טױג יד ןרעדניל וצ ךילגעמנוא ןייז טעװ עציטש רעש
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 --לעפעּב רעגיטרָא רעד ןעשיווצ טיונ רעלַאסָאל ָאק רעד בעילוצ .גנורעקלעפעּב
 ךענעז עכלעוו ,עזָאלמײה ענעפָאלעגנָא יד ןעשיווצ סרעדנוזעּב ןוא גנורעק
 ןעלטימ עסיורג עכלעזַא טרעדָאפעג ךיז ןעּבָאה ,הסנרּפ םוש ןהָא ןעּבילּבעג
 -רעד .טרָאנַא ףיוא ָאד יז ןעפַאש וצ ךילגעמנוא ןיטולחל ןעוועג זיא'ס זַא
 -נעלסיוא עסיורג יד ףױא ןעװענ טעדנעװעג ךיילג ןעגיוא עלַא ןענעז רַאֿפ
 -ייא ,ןעקַאילָאפ ייס ןוא ןעדיא ייס ןעגעלפ ,עודיּכ .ןעטעטימָאק-ספליה עשיד
 ךעלטימ עסיורג ץנַאג ןעמוקעּב ,אנליו ןעמונרַאפ ןעּבָאה ןעשטייד יד רעד
 ,טעטימָאק רעטעװַאזלעי ,טעטימָאק רענַאיטַאט ,ןעטעטימָאק עשיסור יד ןופ
 חמחלמ רעד ןופ תונּברק יד ןעפלעה וצ טעטימָאק ןעשידיא רעדַארגָארטעּפ
 -לעפעּב רעשידיא רעד ןופ טנוזעג סָאד ןעטיהרַאפ וצ טעטימָאק ,('ָאּפָאקעי,)
 ,המודכו דנַאּברַאפ ןעקסמעז ,דנַאּברַאפ-טדָאטש ןעשיסורלַא ,("עזָא, גנורעק
 יד ךצמ עציטש רעד ןופ סיורג רעד ןעגעװ גנולעטשרָאפ ַא ןעּבעג וצ ידֹּכ
 ןייא רעד זױולּב זַא ,ןעזייוװּוצנָא ןייז גונעג טעװ ,ןעטעטימָאק עטגהָאמרעד
 -רעמוז יד ןופ ךשמ ןיא ןעבַאגסױא טַאהעג טָאה טעטימָאק רעשידיא רענליוו
 טנעזױט 240 ןיּב 200 ןופ ץזָאלמיײה ףיוא ךילסילשסיוא 1915 םישדח עגיד
 ,ץוחה ןמ ןעצנַאגניא טעמּכ ןערעװ טקעדעג ןעגעלפ עכלעוו ,לּבור

 ןעטרעפ ןויּב טסלָאמַאד עוָאלמיײה עשידיא להָאצ יד ןיא ייּברעד
 ןעװ ,טייצ רעד וצ תעשּב ןַאמ דנעזיוט 10 ןופ רעכעה טינ ןעוועג טסוגווא
 .עשיהיא להָאצ יד ךיז טָאד ,אנליו ןיא ןעמוקעגניירַא ןענעז ןעשטייה יד
 .עזָאלמײה עכילנסירק להָאצ יד !דנעזױט 22 ויּב טרעסערנרַאפ עזָאלמיײה
 ,דנעזיוט 10 ֹוצ בורק טייצ רענעי וצ טכיירגרעד טָאה

 .עטנהָאמרעדנעּבױא עלַא ןענעז ןעשטייד יד ךרוד אנליוו ןעמהענרַאפ ןטימ
 .ןעדיא יד ןופ עגַאל יד ןיא ָאד ןוא ,ןערָאװעג טּפעשעגסױא גנילצולּפ םירוקמ
 .,תישאר .ןעקַאילָאּפ יד ןופ עגַאל רעד טימ ןךיילגרַאפ ןיא רעגרע ךסַא ןעוועג
 ײּברעד ;עשיליוּפ יד יּבגל טלעּפָאט יװ רהעמ ןעוועג עוָאלמיײה עשי זיא זיא
 ,ןערָאװעג טריניאורעצ גידנעטשלופ טעמּכ ןענעז עכלעװ ,ןעדיא יד ןעּבָאה
 ךעלטדעטש ענערָאװעג-בורח ערעייז ןיא ןערעקקירוצ ךיז טנעקעג טינ גנַאל
 .טייהנעגעלעג רעטשרע רעד ייּב ןעּבָאה םירעוּפ יד ןעוו תעשּב ,טדעטש ןוא
 דָאּפ יד ןעּבָאה םעד ץוחא ,דרע רעייז ףױא ךיז טרהעקעגמוא ןרעג רעייז

 "ַאז עשיטדָאטש יד רעּביא ךָאנ טעווע'ּתּבה-לעּב'עג טייצ עטשרע יד ןעקאיל

 רַאפ וזױלּב גידנעלייטנייא .ה .ד ,רעגייטש ןעטלַא ן'פיוא תוסנכה ןוא ןעסַאּפ

 ייךעלקערּב ןעמוקעגנָא רָאנ ןענעז ןעדיא יד ןופ קלח םעד ףיוא ;?ערעייז,

 רעד טָאה ,חרזמ-ךופצ טימ רעקרַאפ ןופ ןעסירעגּפָא גידנענעז ,רעדיוו

 אטיל טינ ןעטײװ ןופ רָאנ ףליה ןעטרַאװרעד טנעקעג טעטימָאק רעשידיא

 .ףערָאװעג טריגיאור דנורג םוצ ןענעז ןעדיא יד ּואו ,ןעלױּפ טינ ךיוא ןוא
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 ןעּבָאה ןעקַאילַאּפ יד ןעדיא רענליו יד ףליה וצ ןעמוק טנעקעג טינ ןעּבָאה
 ןעמוס עסיורג ץנַאג ןעמוקַאּב וצ ןעזיװַאּב גיצנוק טנעמָאמ ןעטשרע ןופ ןיוש
 -ךגע ,אשרַאװ ןופ ךיוא תועמשמ ןוא ,.,ןעזיירק עלַאקירעלק יד ןופ ןעזיוּפ ןופ
 ,עיװעוו ןופ ,ץייוש רעד ןופ ןעמוס עשּביה ץנַאג טַאהעג ייז ןעּבָאה ךיל
 ןיא תונּברק-המחלמ יד רַאּפ טּפַאשלעזעג רצלַארטנעצ, רעגיטרָאד רעד ןופ
 -עגנָא ןוא עטסגיטכיט ערהיא סָאװ ,טּפַאשלעזעג עגױָאד יד ,"ןעליופ
 ,קסװערעדַאּפ ןוא שטיוועקנעס קירנעה ןעוועג ןענעז רעדילגטימ עטסנעהעז
 "בוא ןהא דנַאלסיוא ןופ ןעזיירק עטסטיירב יד ןיא תובדנ טלעמַאזעג טָאה
 רעד זַא ,ןייז רעשמ טנעקעג ןעמ טָאה ָאולֲא .טעטילַאנָאיצַאנ ןופ דעישרעט
 "המחלמ, יד ןעשיווצ קוליח ןייק טכַאמעג טינ טָאה םיבדנמ ןופ לייט רעטסערג
 "עגוצ הליחתכל ןעגעלפ סָאװ ,רעטלעג יד ןענעז ןענעווטסעדנופ .,.,"תונּברק
 "עג ןופ םעדכָאנ ,יטעטימָאק ןעשילהּפ, ןופ סערדַא ן'פיוא ןערעוו טקיש
 הליחתכל ןערָאװעג טלײטרַאפ טּפַאשלעזעג רעשיליּפ רעד ןופ ןענָאזרעּפ עטיוו
 ןייז טפרַאדעג טָאה גנוניימ ןיימ טייל ,,,ןעקַאילַאּפ ןעשיווצ ףילסילשסיוא
 טפַאשלעזענ, ןעּבעג ןעמָאנ ַא ךיז טפרַאדעג טָאה'מ רעדָא :עדייב יד ןופ טנייא
 -ָאיצַאנ רעשיליפ ןופ ןעליוטאק ,המחלמ רעד ןופ תונּברק יד ןעפלעה וצ
 רעטנוא סָאװ ,ןעמָאנ ןעטנָאמרעדנעּבױא םעד גידנעזָאלרעּביא ,רעדָא ,?טעטילַאג
 טלעג סָאז ןעליײטרַאפ ,ןערָאװעג טלעמַאזעג תובדנ יד ןענעז ןהָאפ ןייז
 -ףעטנוא םוש ןייק גידנעכַאמ טינ ,"ןעליוּפ ןופ תונּברק-סגעירק, יד ןעשיווצ
 ,דנַאל ןיא ןעניואוו סָאװ ,רעקלעפ יד ןעשיווצ דעיש

 עכלעוו ,רעניװטיל יד םעד ןעגעג טריטסעטָארּפ ןעּבָאה עטשרע יד
 (*טכַאמ רעשטייד רעד וצ טסעטָארּפ ַא טימ םעד ןעגעוו טעדנעוועג ךיז ןעּבָאה

 ןעּבָאה אנלו ןופ סיִלֹואֲאש ר"ד ןוא יקסווָאנַאשזישק טַאקָאװדַא ,רָאװשעג רעד (*

 רעטניױו םעד ,דנַאלשטײד ןיא ןעטלַאהעגפױא ןצמַאװצ ךיז ןעּבָאה יז סָאװ ,טיצ רעד ןיא

 / ,ףעירּב םעד ןופ עיּפָאק ַא טימ ךיז ןענעקַאצ וצ טייקכילגעמ יד טַאהעג ,1915 רהָאי ןופ

 ײ-ַאק ןעניטרָאד ןופ רעדילגטימ יד ןעכלעוו ןיא ןוא עיוועוו ןופ ןערָאװעג טקישעג זיא טָאוװ

 עטקישעג יד ןופ לעטירד ַא ןופ רעגינעו טינ זַא ,ןעקַאילָאּפ יד טלייטעגטימ ןעבָאה טעטימ=

 טריסערדַא זיא ףעירב רעד ,רעניווטיל יד רַאפ ןערעוו ןעּבעגעגּפָא ןעפרַאד ןצמוס-י 922 עסיורג

 -געּביוא יד .אנלױו ןיא רעוט-ללּכ עשילופ עטסנעהעזעגנָא יווצ ןופ ןעמָאנ ץ'פיוא ןעוועג

 -וקנָא ן'כָאג םורַא ןעטַאנָאמ 2 ןיא ,אנליוו ןייק רהעקקירוצ רעייז ךָאנ ,ןענָאזרעּפ עטנַאמרעד

 גנוציז רעד ףיוא טקירדעגסױא ןעּבָאה ,טעטימָאק ןעׂשיליוּפ ןעגיטרָא ןיא רעדלעג יד ןופ ןעמ

 התע-תצל ןעּבָאה רעניװטיל יד סָאװ ,גנורעדנואורַאפ רעייז טעטימָאק-רעגריב רענליוו ןופ

 -יזָאד רעד ףיוא ןעוועגייּב ןענעז סָאװ ,ןעמעלַא זנוא ףיוא ,,,דלעג םצד ןופ ןעמוקעב טינרָאג

 .יקורדנייא ןעגידנערעטישרע ַא טכַאמעג סָאד טָאה ,גנוציז רעג-
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 "נעקעּב"ןָאפ אנליוו ןיא גנוטלַאװרעפ רעד ןופ ףעש רעגידסלָאמַאד רעד
 -נָא רעשיווטיל רעד ןופ טייקגיטכערעג יד טנעקרענָא רָאנ טשינ טָאה טַאר
 וצ טימרעד גנַאהנעמַאוצ ןיא גיטיונ רַאפ ןעטלַאהעג ךיוא טָאה רָאנ ,עגַאלק
  "נַאמָאק-רעּבױא ןופ להעפעּב םעיינ ַא רָאי 1915 ןופ ףֹוס ןיא ןעכילטנעפערעפ
 טעטימָאק ןצרעדנוזעּב ַא ץיזרָאפ ןייז רעטנוא ןעדנירג וצ "טסָא"ּבָא; ןופ ריד
 -וצרעדנַאנַאפ גיטכיר ידּכ ,ןעטעטילַאנָאיצַאנ עקיטרָא יד ןופ רעהעטשרָאּפ ןופ
 זנוא ןיא םעד קנַאד א .אנליוו ןייק ןָא ןעמוק עכלעוו ,תובדנ עיינ יד ןעלייט
 לייט ןערענעלק ַא רעטלעג עגיזָאד יד ןופ ןעמוקעּב וצ ןעגנולעג לָאמ רָאּפ ַא
 ,סערדַא רעד זיא ,רעבָא ,לַאפ םעד ךָאנ ...ןעסורסייוו ןוא רעניווטיל יד רַאפ
 -עגמוא ,תועמשמ ,עיוועוו ןופ רעטלעג יד ןעמוקעגנָא ןענעז'ס ןעכלעוו ףיוא
 להעפעּב רעד .,טרעהעגפיוא טָאה גנולײטרעדנַאנַאפ יד ןוא ןערָאװעג ןעטיּב
 טינ טסַאפױַאּפ ןעוועג רע זיא לַאּפ םעד ןיא) רידנַאמָאקרעּבױא ןעטסכעה ןופ
 ןעגעו ,(ףרָאדנעדול ּבַאטש ןייז ןופ ףעש םעד ךרוד רָאנ ,גרוּבנעדניה ךרוד
 רעטנַאסערעטניא'נַא רעיײז ןעוועג זיא ,טנהָאמרעד ןעּבױא ּבָאה ךיא ןעכלעוו
 | ,טנעמוקָאד

 ןעמוק עכלעו ,תובדנ עשידנעלסיוא עלַא ןּבָאה גנונדרָארעפ רעד טיול !
 "עג ,'טסָא רעּבָא ןופ ןָאיַאר ןיא טעטילַאנָאיצַאנ זיא טינ רעכלעוו רַאפ ןָא
 יַאּב רעד ןופ ןעטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןעשיווצ ןרעװ טליײטעגרעדנַאנַאפ טפרַאד
 .דנעגעג וליפא רעדָא טדָאטש רעקידנעפערט

 ןייז וצ להעפעּב רעקיזָאד רעד טנייש טקנופדנַאטש ןעשיטערָאעט ןופ|
 ןייא ןיא זַא ,ןעזָאלרעד טינ עקַאט ןעמ ןעק ן'תמא רעד ןיא .טכערעג ץנַאג
 רעד ןיא ןערעגנוה עּפורג עלַאנָאיצַאנ ןייא לָאז טדָאטש רעגיּבלעזרעד ןוא
 ןופ עציטש רעד קנַאד ַא טַאז וצ ןעסע ןעק עפורג ערעדנַא יד ןעוו ,טייצ
 -עמליילג רעגינעוו רעדָא רהעמ טרעדָאפ טייקגיטכערעג עלַאיצָאס יד ,ןעסיוא
 "רעגנוה עלַא ןעשיווצ עציטש רעגיטעטליואוו רעד ןופ גנולײטרעדנַאנַאפ עגיס
 טינ ךיוא רָאט טקנוּפדנַאטש רעדנַא ןייק .טרַא ןעסיוועג ַא ןופ עגידנעדייל
 .עיצַארטסינימדַא רעלערוטלוק זיא טינ לעיפיוו ַא ייּב ןייז

 גנורהיפסיוא עשיטקַארּפ יד ךיז טָאה ,רעֹּבָא ,טייקכילקריו רעד ןיא
 ןעּבָאה עכלעוו ,םיאנּת יד ייּב ,'טסָא-רעּבָא, ןופ להעפעּב ןעגיזָאד םעד ןופ
 ךוא .ךילגעמנוא טעמּכ רַאּפ ןעיװעגסױרַא ,דנעגעג רעזנוא ןיא טריטסיזקע
 ףרַאש עכלעזַא טימ דנעגעג רעדנַא'נַא ןעפערט ןעמ ןעק ןעו ןעטלעז ,תמאּב
 ,עּפורג עלַאנָאיצַאנ עדעי .טנַאק רעזנוא יװ ,ןעטעטילַאנָאיצַאנ עטרעדנוזעגּבָא
 וליפַא ,ןעּבעל םענעסָאלשענּבָא ןעגיטראנעגייא ריא טרהיפ ,אנליוו ןיא ,לשמל'

 -ליואוו יד ,ערעדנַא יד טימ ענייא גנורהירַאּב ןיא טינ ןעמוק תורבח-הקדצ יד
 ןערעװ ,דצה ןמ ןעמוקעּב ןעדיא ןוא ןעקַאילָאּפ יד סָאװ ,ןעמוס עגיטעט
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 ,טעטילַאגָאיצַאנ רעד ןופ עגיטפרעדעבטיונ יד ןעשיווצ טלליטרַאפ ךילסילשסיוא
 ןופ רעגױַָאד רעד טימ .עציטש יד ןעוועג טמיטשעּב זיא'ס רעכלעוו רַאפ
 ,זַא ,םיבדנמ יד ךיוא ךיז ןענעכער גנונעדרָא רעטלעטשעגנייא ןָא םינומדק
 0 עגיטעטליואו ענעסָאלפעגנײרַא דצה ןמ יד ןופ .גנולויטרעדנַאנאפ יד זַא
 ןעגעג ןעװעג לּכ םדוק טלָאװ אנליו ןופ עגיטפרעדעבטיונ עלַא ןעשיווצ ןעמו
 םרוג םורַא טייצ רעצרוק א ןיא טלָאװ ןוא אמוג םיבדנמ יד ןופ ןעליװ םעד
 ןערעהפיוא ןעצנַאגניא לָאז ןעסיוא ןופ עציטש יד זַא ,ןעוועג

 רעלערוטלוק רחעמ רעד טָאה ,ערעדנַא ךס א ןיא יװ ,לֵאּפ םעד ןיא
 ךיז ןעזיװעגסױרַא עציטש עגיטעטליואו יד ןעריזינַאגרָא וצ לעטימ רעשטייד
 .ךילדעש וליפֲַא ןוא םעװקַאּב טינ ןעגנוגנידעּב עגיטרָא יד ייב

 ןופ תועט םעד ןענַאטשרעּפ דלַאּב ןעּבָאה עכלעוו ,ןעשטייד עגולק יד
 -לגרע וצ טיג ידּכ ,טּפַאשעגּבָא טינ ןעגעווטסעדנופ םהיא ןעּצָאה ,"טסָא-רעּבָא
 יָאה ,רעּבָא ,טייקכילקריװ רעד ןיא ןטכַאמ רעד ןופ שזיטסערּפ םעד ןעגירעד
 ןעטלַא םייּב ןעּבילּבעג זיא ץלַא ןוא גידנעהעז טינ טכַאמעג ךיז ייז ןעּב

 ןיא רעניוטיל ןוא ןעקַאילַאּפ יד ענונב ןעגַאטשעּב ךַאז יד זיא יױזַא
 רעגרע ךס ַא ,אנליו ןיא עיצַאּפקָא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעטשרע רעד
 ןעדיא טימ ןעטלַאהעג טייצ רעּבלעזרעד ןיא טָאה

 ר"ד ,שטיװעלימכַאר ר"ד טימ ןעמַאװצ תורוש יד ןופ רעּביירש רעד
 ןעּבָאה עכלעוו ,,דנַא ןוא םױּבנעזָאר .ש טַאקָאװדַא ,רעגנַאװשלָא לַא ,דַאּבַאש
 ןעסערעטניא יד ןעגידייטרַאּפ וצ ידּכ ,אנליוו ןיא ןעביילברעפ וצ ןעסָאלשעּב
 - ,טרפב גנורע|ל סג רעשידיא רעד ןופ ןוא ללכּב גנורעקלעפעּב רעד ןופ
 ןוא ערעוש ,עסיורג יד ךיז ףוא ןעמענ וצ ןעוועג ןעגנואווצעג עלַא ןענעז
 ,טײּברַא עכילטרָאװטנַארעּפ רהעז

 ילֹלוו ןופ ןעפָאלטנַא זיא סָאװ ,טעטימָאק ןעשידיא ןופ םוידיזערפ רעד
 טָאה ,ןעדיא עכײר עלַא טימ ןעמַאװצ ,עיזַאװניא רעשטייד רעד ברע אנ
 טייקשי'תיּבה-לעּב עטגיסעלכַאנרַאפ ןוא עטרעטשוצ ַא רקפה ףיוא ןעזָאלעגרעּביא
 -ָארטנָאק םוש ןהָא ,טייעטלַאהכוּב רעטלעּפירקרַאפ רעגיטייצרַאפ ַא סעפע טימ
 .עטרעטנָאלּפרַאפ א ןוא עטריצילּפמָאק ַא ןעוועג זיא טייקשי'תיּבה-לעב יד ,על
 רעד ןופ ךשמ ןיא ךיז טָאה עכלעוװ ,עזָאלמייה דנעזוט 22 ןופ עסַאמ יד
 ןעשידיא ןעטעדליבעגרליג םעד ןופ ּפָאק ץפיוא טוָאלעגּבָארַא טייצ-עיצַאּפוקָא
 רעד זַא ןיילק יוזַא ןעלט ג יד ןוא רעיוהעגמוא ױזַא ןעװעג זיא ,טעטימָאק
 ןעװעטַאר וצ יד) ,זוחוּכ ענייז עלַא ןעגנערטשנָא טפרַאדעג טָאה טעטימָאק
 ןעשידיא ןופ רעציזרָאפ סלַא ,תושר ןיימ ןיא .טיוט-רעגנוה ןופ עזָאלמיײה יד
 90 ןופ בורק ןעבילבעגרעגיא 5 רעבמעטפעס ןעט-5 םוצ זיא ,טעטימָאק
 ףעטקודָארּפ-זײּפש םוכס רעניילק ַא ןוא לּבור דנעזיוט
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 םגה ,חוָאצוה יד ןעצריקרעפ וצ ןעטָארטעגוצ לּכ"םדוק ןענעז רימ
 ןעּבָאה רעּבָאטקָא שדוח ןופ ןיוש ,רעווש ןוא רעלֹופָאּפ טינ ןעוועג זיא סָאד
 ןעטיברעפ יז ןעּבָאה ןוא סעציטש-דלעג ןעּבעגסױרַא סָאד טפַאשעגּבָא רימ
 ,ןעטקודָארּפ טימ

 "ורעג ױזַא םעד ןעפַאשוצּבָא טמיטשעגנייא ךיוא טָאה טעטימָאק רעד
 "וס עסיורג רהעז ןעגנולשעגנייא טָאה רעכלעוו ,"דנָאפ ןעלעיצעּפס , םענעפ
 -לעװ ,טייל עמערָא ענעי ןעציטש וצ ןעװעג טמיטשעּב זיא דנָאפ רעד .ןעמ
 ,דנַאה ַא ןעקערטשוצסיוא ןעגירעדינרע ךיז טנעקעג טינ טש'רמולּכ ןעּבָאה עכ
 ןיא טריטסיזקע טייל עמיױָא עירָאגעטַאק ַאזַא זַא ,טינ קפס ןייק רָאג זיא'ס
 -מוא ןעכילטפַאשלעזעג ןעלַאסָאלַאק ַא ןופ טייצ רעד ןיא רעּבָא ,ן'תמא רעד
 ןעמ רָאט ,טיוט-רעננוה טָארד ןעשנעמ רעדנעזיוט רעגילדנהעצ תעשּב ,קילג
 ,ןעלטימ עסיורג ךרע-יפל עירָאגעטַאק רעד רַאּפ ןעלייטסיוא טינ ןפוא-םושב
 וצ ךיז ןעּבָאה םעד ץֹוחַא .טייל עמירָא עגירעגנוח יד ןופ גידנעמענּבָא
 -עּב לָאמ ןייא טינ טָאה גנושרָאפסױא רעזנוא יוװ ,"דנָאפ ןעלעיצעפס, םעד
 טצונעגסיוא םהיא ןעּבָאה עכלעוו ,ןעטיזַארַאּפ עסַאמ ַא טרַאשעגוצ ,טגיטעטש
 ,ךיז רַאפ

 טימָאק ןופ םיאנוש עלעיפ יד טָאה ץלַא סָאד
 ןופ סרעדנוזעּב ,ץומש םהיא ףיוא ןעפרַאװ וצ
 עיצַאזינַאגרָא עקיצנייא יד ןערָאװעג זיא טעטימָאק
 .טכער צלַאנָאיצַאנ טרפּב ןוא עשיטילָאּפ ,טכילרעגריב עשיד

 רוצ רעד ןעגעװ ךיז ןעטכַארטרַאפ וצ ןעמוקעגסיוא ךָאנ זיא ָאד ןוא
 רעשידיא רענליװ רעצנַאג רעד ןופ רָאנ ,עזָאלמײה יד ןופ רָאנ טינ טפנוק
 ןוא עזָאלמײה יד ןעועֶג אנקמ טָאה עכלעװ ,ללכּב גנורעקלעפעּב רעמירָא
 רעד טגרָאזעג ךיז טָאה ייז ןעגעוו לליוו ,עבילקילג רַאפ ןעטלַאהעג ייז טָאה
 ,,,טעטימָאק

 טצריקרַאפ ףרַאש ךיז ןעֶגָאה עדניימעג רעשידיא רעד ןופ תוסנכה יד
 להָאצּבָא-?עקּבָארַאק רעד :ןערעװ וצ ןעסירעגרעּביא ןעצנַאגניא טהָארדעג ןוא
 ךיוא ךיז טָאה םלוע-תיּב ןופ הסנכה יד ;ןטרעהעגפיוא ןעצנַאגניא טעמּכ טָאה

 הפ-ןוחתפ ַא ןעּבעגעג טע
 רעד ןעװ ,ןָא רעּבמעװָאנ

 -יא יד ןעגידייטרַאפ וצ

 עג זיא ץלַא סָאד ןוא ;ןםומינימ ַא זיִּב טרעגעלקרצפ

 רָאנ ,גָאט ןופ טינ ןעסקַאװעג זיא טיונ עשידיא יד
 טָאה תואצוה יד ןופ גנוצריקרעפ רעד ץֹוח ַא

 ייה יד ןופ עיצַאוקַאװע רעד רעּביא טייּברַאעג ךס ַא
 רָאפ טגעװַאּב רעהמיוא ןהָא רעּבָא ,ךעלעמַאּפ םגה

 ןעו ,טייצ רעד ןיא ןעוו
 !העש ןופ

 טעטימָאק רעשידיא רעד
 ,ךיז טָאה עכלעוו ,עזָאלמ
 רעלופ רעד ייּב סטרעוו

 טָאה עכלעוו ,טכַאמ רעשטייד רעד ןופ גנוקריווטימ
 ,צזָאלמיײה רַאפ ןעגוצ עצנַאג טעטימָאק ןופ
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 תושר ןיא טלעטשעגוצ !



 ,רעריפ רַאפ יו רעגרע שזַאנָאיּפש ן'רַאֿפ טַאהעג ארֹומ ןעּבָאה ןעשטייד יד ,טסיז "מוא ןצװעג ןענייז גנוטכיר רעד ןיא ןעגנוהימַאּב עלַא .טגעק ןיא הלשממ רעשטייד רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא ןעטָאּברַאפ גנערטש זנוא רַאפ ןעוועג זיא ליז טימ ץנעדנָאּפטערָאק יד רַאגָאז ןוא קעווצ ןעגיזָאד םעד בעילוצ ךעלטדעטש ןוא טדעטש יד רעּביא תועיסנ יד ךיוא יװ ,ָאנליוו ןופ רהָאמסױרַא רעד לייוו ,גנוצעוַאּב רעגיסעמקעווצ ןוא רעגיסעמנַאלּפ רעייז { געװ ןוא רעטרע יד ףױא עזָאלמיײה יד ןופ גנונדרָאנייא רעד ןעגעוו ךיז ןעגרָאז וצ טייקכילגענ יד טַאהעג טינ ףימ ןעּבָאה ןערעױדַאּב םוצ

 | | ,טשרעהעג ָאד טָאה סָאװ ,טײקגיזָאלסטײּברַא רעכילקערש רעד ַּב טָארַאּב ס'טָאג ףיא ןעק רעּביא טייל עמירָא עגיה יד ןה ,עזָאלמיה יד ןה ןואי טעט ימָאק ןעשידיא ןופ טייּברַא עגיטעטליואוו עגיטיײזלַא עלַאסָאלָאק ידו ןעסייר -רעּביא ןעמוקסיוא ןעכיגניא טעוו'ס זַא ,רהיפסיוא ןעגירעיורט םוצ ןעמוק טזמעג ןעמ טָאה ,טױג יד רעדניוושעג ְךֶפֹנ טסקַאוו'ס ןוא לַאטיּפַאק רעניילק רעזנוא סיוא טייג'ס דניוושעג יוװ ,רעּבָא גידנעהעז .אנליו ץוחמ טגיואוועג ןעּבָאה עכלעוו ,עמירָא עלַא עציטש ןיא ןענָאזּבָא ןוא ץזָאלמייה רעגליוו יד רַאפ זילב ףליה רעד טימ ךיז ןעצינערגאב וצ ,טעטימָאק ןופ המּכסה רעד טימ ,ןעגנואווצעג ךימ ןעכיג ןיא טָאה ןעלטימ ןיא לעגנַאמ רעד
 דגַאלשטייד ןייק אקירעמַא ןופ ןעטקודָארּפ ןעזָאלכרוד לָאז'מ ,ןלעופ וצ ןבוא -לכּב טבערטשעג ןעּבָאה ןעשטייד יד סָאװ ,ןופרעד טּפיוהרעד רָאנ ,טכַאמ ףעשטייד רעד דצמ רימ וצ יורטוצ טרַאװרעד ,תועמשמ ,טָאה רע סָאװ ,ןרפ -רעד יֹזַא טינ ךיז טמענ טייקרעכיז ןייז זִא ,טסואוועג טוג בָאה ךיא ,?ַאקירעמַא ןייק ןערהָאפ וצ ןערעוו טּביױלרע סיוועג ךייא טצװ ,ןיז םעד ןיא השקּב ַא ןעּבעגנָא טעװ ריא ּביוא , :טגָאזעג תוהיש עגנַאל ןהָא ריפמ טָאה רע .הירּב א ןוא ןַאמ רעגולק א ,ןרָאּבנסיײװ רעטסיימרעגריב םעד טיפ ןעװעג בשיימ םעד ןעגעװ ךיז ךיא ּבָאה רָאי 1913 רעּבמעגעד ןיא ,טלעפייוצעג טשינ זנוא ןופ רענייק סָאה ףעךירּב עשיווטיל ערעייז תבוטל תונּברק ןעגנערּב וצ טּפַאשטיײירג רעייז ןיא ןוא ?היפעגטימ ןעפעיס רעייו ןיא סָאװ ,ןעדיא רעגַאקירעמַא יד טימ ןעגנוהיצַאּב עטקעריד ןעדניּברַאֿפ וצ ךיױא יו ,טנַאק רעזנוא ןופ ןעדיא יד רַאפ ןעלטימ טרָאד ןעפַאש וא קעווצ ץטימ עקירעמַא ןייק הציסנ ַא ןעמהענוצרעטנוא ןַאלּפ ַא ןענַאטשטנע רימ יב זיא -- ,ןעמוקעגנָא טיִג ץלַא ןיא יןעדיא ןעשטייד רעד ןיארַאפ-טמליה / רעב -ילרעּב םעד ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד ןעדיא רענַאקירעמַא יד דצמ עציטש עטגָאזעגוצ יד סָאװ ,םעד בעילוצ ךיוא יו ,בצמ ןעגיזָאד םעד ּבעילונ
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 זַא ,ךילדנעטשרעפטסּבלעז ...טעיּבעג ןעטריּפוקֶא םעד רַאפ תוחפה-לכל רעדָא

 רענַאקירעמַא טימ ןערעװ טרענרעד טלָאװ טנַאק רעגיזָאד רעד לעיפיוו ףיוא

  טנעקעג סָאמ רעסיורג א ןיא ןעטקודָארּפ ענעגייא ענייז ןעטלָאװ ,ןעטקודָארּפ

 רעייז טסלָאמַאד ןיוש םעד ןופ ןעשינעּפרעדעּב יד רַאפ ןערעוו טריזיליטוא

 ןיא ,םעד ןהָא ךיוא וליפא רעּבָא ,קרַאמ ןעטסגינייוװעניא ןעשטייד ןעטרעוושעּב

 "עג ןעטריּפוקֶא ן'רַאפ ןעטקודָארּפ ןעזָאלכרוד ןעוועג לָאז דנַאלגנע ןעוו ,לַאפ

 ,גנוריגער עשטייד יד טלָאװ ,ןעיגלעּב רַאפ ןהָאטעג סָאד טָאה יז יו ,טעיב

 יד ןעמ טרענרעד יֹזַא יװ .ענַארפ רעד טימ טרעטַאמעג ךיז טָאה עכלעוו

 טוג סָאד ּבָאה ךיא ,רעגינייוו הגאד רערעווש ןייא טימ טַאהעג ,גנורעקלעפעּב

 "רעגריב ן'טימ סעומש םעד רַאפ קירוצ ןעכָאװ 3 טימ םורָאװ ,טסואוועג

 ןעדַאלעגנייא ןייטשניפור ברה רעניּבַאר ן'טימ ןעמַאזוצ ךיא ןיּב ,רעטסיימ

 -רעגריּברעּביא ןופ טרַאװנעגעג ןיא ןוא ,רעטסיימרעגריּב םוצ ןערָאװעג

 -עג עסיועג :סָאװ טָא ןעדלָאמעג לענָאיצנעדיפנָאק זנוא ןעמ טָאה רעטסיימ

 ןעצדיא עגידנערעגנוה יד ליה וצ ןעמוק ןעליוו אקירעמַא ןיא ןעטּפַאשלעז

 יא יד סָאװ ,ןירעד ןהעטשעּב טעװ עציטש יד ,טנַאק ןעגיד'ברעמ-ןופצ ןיא

 תוחפהילכל רעדָא עטסיזמוא טימ ןערעוװ טגרָאזעּב טעוװו גנורעקלעפעּב עשיה

 "עמַא ןופ ןעמוקנָא שדוח עלַא ןעלעוו עכלעוו ,ןעטקודָארּפ עגיליּב רעייז טימ

 - ַא רַאפ סָאװ ןעזיײװּוצנָא ,סנעטשרע :טרעדָאפעג ןעמ טָאה זנוא ןופ ,אקיר

 / רעד רַאפ ךילטַאנָאמ ךיז ןערעדָאּפ ןעטקודָארּפ עכלעוו ןוא ןעטקודָארּפ םוכס

 ףיוא ןערעװ ןעּבירשעגנָא לָאז ץלַא סָאד סנעטייווצ ;גנורעקלעפעב רעשידיא

 ךיוא ןעלָאז ןעטפירשרעטנוא ס'רעניּבַאר םעד ןוא עניימ סנעטירד ,שיאצרּבעה

 ירעגריּברעּבױא םעד| טרעלקרעד ךיא ּבָאה ףיורעד; תויתוא עשידיא טימ ןייז

 ןסע ןענעק ןעלָאז ,ןדיא רימ זַא ,ךילגעמ רַאפ טינ טלַאה ךיא זא ,רעטסיימ

 רעּבירעד !ןרעגנוהי ןעלעו ןעטסירק יד -- םינכש ערעזנוא ּתעשּב ,טַאז וצ

 ,ןעטקודָארּפ יד ןופ המישר עיונעג ַא ןעלעטשנעמאזוצ טגעלעגרָאּפ ךיא ּבָאה

 ןעשטייד יד .גנורעקלעפעּב רענליו רעצנַאג רעד רַאפ גיטיונ ןענעז עכלעוו

 עכלעװ ןופ} ,עגַארפ ןיימ ףיוא .,ןעוועג םיּכסמ ןעצנַאגניא טימרעד ןעּבָאה

 רהעז א ןעמוקעּב ךיא ּבָאה ,גַאלשרָאפ רעד טמַאטש טּפַאשלעזעג רענַאקירעמַא

 שיאערּבעה ףיוא ףעירב רעד זיא ןעגרָאמ ףיוא ,רעפטנע ןעגידנעכייווסיוא

 רַאפ ךילטַאנָאמ גיטיונ ןענעז עכלעוו ,ןעטקודָארּפ יד ןופ המישר רעד טימ

 רעד ןיא ןוא זנוא ךרוד ןעּבירשעגנָא ןעוועג ,גנורעקלעפעּב רענלױו רעד

 טּפרַאדעג טָאה ףעיוּב םעד .טע'מתח'עג רעטטסיימרעגריב ןופ טרַאװנעגעג

 | ,רעטסיימרעגריּברעּבױא רעד ךיוא ןעּביירשרעטנוא

 "עג טינ ךַאז ןייק ףעירּב ןעגיזָאד םעד ןופ ןעמ טָאה ןָא טסלָאמַאד ןופ

 ,,,טרעה

 םעד ןעלהעצרעד ךיא לעװ םיוק זַא ,טסואוועג סע ךיא ּבָאה ןופרעד
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 קעװצ ן'טימ ַאקירעמַא ןייק ןערהָאפ וצ הנוּכ ןיימ ןעגצוו רעטסיימרעגריב
 ןוא ,זנוא ליב טשרעה סָאװ ,טױנ רעד טימ רענַאקירעמַא יד ןענעקעּב וצ
 ףיז ךיילג רע טעװ -- ,ףליה ןעגעװ ףורפהא "א טימ "יז וצ ךיז ןעדנעוו
 ןעטיירג ןעֶּבױהעגנָא ךיז ּבָאה ךיא :ההה ךּכ .טקעיָארּפ ןיימ ןיא ןעמאכגָא
 -עּב םעד ןופ געט עכילטע ןייק קעװַא טינ רעּבָא ןענעז'ס .ןירַא געװ ןיא
 ןעדלַאמעג רימ טָאה רעטסיימרענגריב רעּבלעורעד יו ,סעומש םענעבירש
 ןעכַאמ טעװ עכלעוו ,שינעהעשעג רעגיטכיו רעגידנעהעטשרָאפ רעד ןעגעוו
 אנליה ןיא ןערעוו'ס םירָאװ ,גיטינ טינ רַאפ ַאקירעמַא ןייק העיסנ ןײמ
 8 ןעמוקעּב רימ ןעלעוו געט יד, :רענַאקירעמַא ?עטלעטשעגכיוה, טרַאװרעד
 ףּכיה ךייא לעװ ךיא ןוא לעסירּב ןופ רהָאפסױרַא רעייז ןעגעוו עמַארגעלעט
 "נוא טייג עטסקרַאטש יד ןעזיײװַאּב ייז ןעֿפרַאד טעוו'מ ,םעד ןעגעדו ןעדלעמ
 ךיז וצ ןעדַאלניײא ןוא טורשרַאמ ַא ןעלעטשנעמַאװצ ךייא טעּב ךיא .ערעז
 סָאד .ךַארּפש עשילגנע יד טוג ןעשרעהעב עכלעװ ,ןענָאורעפ רָאּֿפ 8 ךָאו
 ?רעגיװטיל יד ןוא ןעקַאילַאּפ יד ןָאט וצ ןעגיילרָאפ ךיא לעוו עּבלעז

 רענַאקירצמַא יד זַא ,עמַארגעלעט ַא ןעמוקעגנָא זיא םורַא געט עכילטע ןיא
 השקה ןייז טול ןענעז רעטסיימרעגריב ן'טימ ףיא ןוא ןערהָאט ןצ ןעמוק
 ןייְּלֵא ידכ ,טנײלעגרָאפ ּבָאה ךיא סָאװ ,טורשרַאמ םעד טיול ןערהָאפעג
 .רענַאקירעמַא יד ןעזייוו טלָאזעג טָאה'מ טָאװ ,ץלַא סָאד ןעקוקַאּב וצ רעהירפ
 - ןתמא רעד ןיא ןוא ,ןעדירפוצ ץנַאג ןעגילּבעג ןיא ףעטסיימרעגריב רעד
 ןעוװעג זנוא ייּב ןיא עטסכילקערש יד עקַאט ןוא תוקחד רעּבָא ,סָאװ-סָאװ
 ןעקַאילַאפ יד ןרענַאקירעמַא יד ןעזיװ וצ סָאװ ןעוועג יאס ,!רתוחו *ד
 "ףעטניה טייו רָאג ,קילג רעיײז וצ ,טרֿפ םעד ןיא ןענעז רעניווטיל ןוא
 רימ רעטסיימרעגריב רעד טָאה סגעוווקירוצ ,.זנוא יּבגל ןעּבילּבעג גילעטש
 ,ןעסַאג-טּפױה יד רעּביא רענַאקירעמַא יד ןערהיפ טינ לָאז ךיא זַא ,ןעטעּבעג
 לעיפ יֹזַא טגיילעגסיוא ןענעז ןעײרָאטידנַאק יד ןופ רעטסנעפ יד ןיא ראו
 ףע טָאה "!להעמ סָאד ייז ןעגירק רָאנ ןענַאװ ןופ ,ןעיירעשַאנ ןוא לעמעז
 | | | ,ןעּבעגעגוצ גרָאז טימ

 ףיא ךיז ןעפערט וצ רעטסיימרעגריב ץטימ טדערעגּבא ןעּבָאה רימ
 ןעװעג זיאס ואוו ,?לָאטסירּב לעטָאה ןיא ירפרעדניא רעגײז ַא 9 ןעגרָאמ
 ;טײװצעּבלַאז ןעוועג ןענעז ייז ,רענַאקירעמַא יד רַאפ גנוניואו א טיירגעגוצ
 "רַאילימ רענַאקירעמַא ןעטסואווַאּב ןופ רַאטערקעס רעכילנעזרעּפ רעד -- רעגייא
 -לעזעג רענַאקירעמַא רעד ןופ רעציזרָאפ -- רערעדנַא רעד ןוא ךעלעפקַאר רעד
 ,(* רעבאוה ןקסע רעטסואווַאּב רעד ,לעסירּב ןיא רעיגלעּב יד ןעמלעה וצ טּפַאש

 / ףוא טעטימָאק-טפליװ ןעשיגלעב-שינַאקירעמַא םעד ןופ ףעציזרָאפ רעד ,הסטשס/ז (*
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 רעד וצ רעטשרע רעד ןעמוקעג גָאט ןערעדנַא ןפיוא ןיּב ךיא ןעװ

 וצ טייהנעגעלעג רעד טימ ךיז ןעצונעּב טלָאװעג ךיא ּכָאה ,העש רעטמיטשעּב

 -יִא ּבָאה ךיא ןעמעװ ,רענידעּב רעד  .רענַאקירעמַא יד טימ ךיז ןענעקעּב
 טא, :טגָאזעג טָאה ,רענַאקירעמַא יד רַאפ עטרַאק-טיזיו ןיימ ןעבעגעגרעב
 רעשיּפיט ַא זעיר ַא סיֹורַא זיא ןַארָאטסער לעטָאה ןופ "!ןיילַא רע טהעג
 םהיא ּבָאה'כ .גנוטכיר ןימ ןיא ןהעג טוָאלעג ךיז טָאה ןוא טקַאסדָאלגנַא

 רעכילנעורעּפ ןעפורעגנָא ךיז טָאה רע .טלעטשעגרָאפ ךיז ןוא טלעטשעגּפָא
 וצ םהענעגנַא רהעז זיא םהיא זַא ,טגָאזעג ןוא רעלעפקָאר ןופ רַאטערקעס

 רע טָאה םיוק .הליהק רעשידיא רעד ןופ רעהעטשרָאפ ַא טימ ךיז ןענעקעּב
 עטייװצ ַא טרעהרעד ךיז טָאה טייז ןופ רימ ייּב יו ,טדערעגסױרַא רָאנ סָאד

 ןּבעל זַא ,טקרעמַאּב גנוניוטשרע טימ ןוא טדנעוועגמוא .ךיז ּבָאה ךיא ,עמיטש
 -ענעג ןופ קינוװָאקלָאּפ רעשטייד ַא ןעסקַאװעגסױא דרע'רד ןופ יו ןיא ױימ

 קעשַאד םייב טנַאה יד גידנעטלַאה ,ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ּבַאטש-לַאר

 -עגנָא טָאה רע ןרָאפ ךיז טלעטש רעכלעװ ,ןעשנעמ ַא ןופ עזָאּפ רעד ןיא

 ,ריציפָא רעד טָאה ,ןָא טנעמָאמ םעד ןופ .עניימ -- ךיא ,עילימַאפ ןייז ןעפור
 ףיוא גיוא ןופ ייז גידגעזָאלּפָא טיג ,רענַאקירעמַא יד טיילגעּב ,ןעטָאש ַא יו
 טזייוס יװ ,טָאװ רע ,טרָאװ ןייא ן'יק גידנעזָאלכרוד טינ ןוא טונימ ןייא
 רלק ץנַאג ַא ןעװעג זיא סָאד .,.טכילפ עלעיצעּפס ַא ייברעד טליפרעד ,סיוא

 עשילגנע יד טשרעהעּב דנעצנעלג טָאה סָאװ ,טנעמ רעטקישעג ןוא רעג
 עכלעזַא טַאהעג טײהנעזעװנָא ןייז ןיא ןעּבָאה ר;נ;קירעמַא יד ,ךַארּפש
 ײז ,ןעניימ טנעקעג טָאה'מ זַא ,רעמינּפ עכילגעװַאּבמוא ןוא עטרעווילגרעפ

 .ייז ןופ ּפָא טינ טערט ריִציפָא רעד סָאװ ,םעד ןופ ןיז םעד טינ ןעהעטשרעפ
 יװ ,טייקטקישעג ןוא תואמר רהעמ ןעזיװעגסױרַא ייז ןעּבָאה ךָאד ןוא

 "רעדנואוו ַא טימ ןעּבָאה יז :טלעגנירעגמורַא ייז ןעּבָאה סָאװ ,!עשטייד יד
 -ןעשנעמ ןעדעי ,טייהנעגעלרעפ עגילעפוצ עדעי טצונעגסיוא טפצש'הירב רעכיל
 ןעצימע ןעּבעל ןעניישרעד וצ טכירעגמוא ןוא לענש ידּכ ,ייז םורַא לעמעזעג
 ,ענַארפ עגיטכיו ַא סעּפע ןעלעטש ,ונוא ףיוא גידנעקוק טינ ,ןוא זנוא ןופ
 ןעועג ןעּבָאה ןעלָאז רימ זַא ,טינ ןיימ ךיא .טריסערעטניא ייז טָאה סָאװ

 ,ןירעד טריסערעטניארעפ ןעוועג עלַא ןענעז רימ םּורָאװ ,גיצרעהנעּפָא ייז טימ

 ;גלָאפרע טימ ןערעװ טנױרקעג לָאז גנומענרעטנּוא עזעידנַארג רעייז זַא
 -ַארפ עטלעטשעג ייז ךרוד יד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןופ זיא ןעגעווטסעדנופ

 ןצריטנעירָא ןוא טרימרָאפניא טנעכייצעגסיוא ןענעז יז זַא ,ןעוועג רָאלק ןעג
 .ןעשיגעטלעהרעפ עגיטרָא יד ןיא ! טוג ךיז

 ,(?רָשוַאטקיד-לעטימרסנעבצל, רענערָאוװעצג-טמירַאּב אקירעמַא ןיא רעטעּפש רעד
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 רעהעטשרַאפ יד ,סרעטסיימרעגריּב עשטייד יד ןעמוקעגנָא ןענעז דלַאּב
 'ףפ) רעניוטיל יד ןופ (יקסװעשונַאב ר"ד ןוא אשטנאק) ןעקַאילַאּפ יד ןוש
 יד טימ ןעמאװצ ןעליּבָאמָאטױא ייוצ ןיא ןענעז .רימ ןוא -- ,(סישייליוו
 ןעּבָאה רימ ,טױנ עכילקערש רעזנוא ייז ןעזייוו ןערהָאטעגקעװַא רעגַאקירעמַא
 ילז ןעזיועג ;ןעמָארק עכילטפַאשלעזעג עשידיא 13 יד ןופ ענייא ןעזיוועג יז
 זײּפש יד טכוװרעפ ןעּכָאה ייז ואוו ,ןעכיק-סקלָאּפ עשיריא 10 יד ןופ ענייא
 רד טרעגַאלעּב טָאה סָאװ ,ןומה ןעגירעגנוה םעד טריּפַארגָאטָאפ ןעּבָאה ןוא
 טָאה סָאװ ,ךיקרָאג רעד ןוא ןערהָאפעגקעװַא רימ ןענעז םעדכָאנ ,ךיק
 ,רעטיילנעּב רעזנוא טָאה ָאד ךיוא ;קורדגיא ןעקרַאטש ַא טכַאמעג ייז ףיוא
 יד רַאפ סעמַאנפױא עשיפַארגָאטָאּפ עכילטע טכַאמעג ,ףַארגָאטַאֿפ רעד
 | ,רעגַאקירעמַא

 טּכאמעג סרעדנוזעב ןעּכָאה רענַאקירעמא יד ףיוא םשור ןעגיטלַאװעג ַא
 ,,םיטילּפ עדנילּב יד טּפיהרעד ,ענָאלמיײה עשידיא יד רַאּפ ןעטַאנרעטניא יד
 ןוא טגערפעגסיױא ןעמעלַא ןעּבָאה ,רעגנעל ןעטלַאהרעפ ךיז ייז ןעּבָאה ָאד
 ,ןוא רימ וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רענַאקירעמַא יד ןופ רענייא ,טריפַארגָאטַאפ
 טריזָאּפ ןעבָאה סָאװ ,עזָאלמליה עפורג רעכילקילגמוא א ףיוא גידנעזייווגָא
 ןעלמַאופױא ןעלעוו סעיּפַארגַאטַאּפ יד, :טגָאזעג רע סָאה ,ףַארגָאטָאפ ן'רַאּפ
 עגיטעטליואו עשיליפ/ ןייא ךָאנ גידנעכװַאב ,"רלעג ךס ַא אקירעמַא ןיא
 ךיז רימ ןענעז ,לָאטיֿפש רעשטיװַאס םעד ןוא עשיװטיל ןייא ,טלַאטשנַא
 'ופ לָאז ןיא ךיז ןעפערט וצ דנעװָא ןיא גידנעדיירּבָא ,ןערהָאפעגרעדנַאנופ
 ,עמוד-טדָאטש רעד

 -ַאורעפ עלַא ךיז רימ ןעבָאה העש רעטמיטשַאּב רעד וצ דנעוָא ןיו
 8 ןיא רעלעפקָאר ןופ רעהעטשרָאפ רעד טָאה ָאד .עמוד-טדָאטש ןיא טלעמ -

 ,העיסנ ןייז ןופ קעװצ ן'טימ זנוא טנַאקעּב עדער רעכילריפסיוא
 ,טמאשלעזעג עכייר עסיורג א טעדליבעג ךיז טָאה אקירעמַא ןיא --

 "ןעדיילרעגנוה יד ןעגרָאזרעפ וצ עּבַאגפױא סלַא טלעטשעג ךיז טָאה עכלעוו
 .,תקמ ַא רַאפ ןעלטימסנעבעל טימ אטיל ןוא ןעלױּפ ןופ גנורעקלעפעב עגיד
 ,ןעפָאטש עניטיוג םוכס רעד ,ןַאמירַא ן'רַאפ וליּפַא ךילטירטוצ ןייז לָאז סָאװ
 ,לשמל "וו ,ךיורּבעג ןעכילגעט ןייז רַאפ ןעּבָאה ףרַאד שנעמ רעד סָאװ
 טליטרעפ ןעטעקַאּפ עכילגעט ןיא טעװ ןעטָארדיהנעלױק ןוא סטעפ ,לעסייוו
 "בָאק עכיליידרעפ טכייל ןופ םֶרָאפ רעד ןיא גנורעקלעפעב רעד ןערעוװו
 לָאמגייא אקירעמַא ןופ ןערעוו טלעטשעגוצ ןעלעוו ןעטקודָארּפ יד ,ןעוורעסר

 ךעלייטרעפ ןוא ןעלעטשוצוצ ,ןעטיירגוצוצ יוזא יו ,םיטרּפ עלַא ,שדוח ןיא
 ךיא העינמ יד ,טײּברַאעגסױא ןוא ןהעזעגסיוארָאֿפ ןעגעז ןעטקודָארּפ יד
 :טזָאל - ןעּבעגעגוצ רע טָאה - ןערעיודעּב םוצ ,דנַאלגנע ןיא ,,,רָאג טציא
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 -ימ ן'טימ טַאהעג קירוצ געט עכילטע טימ ּֿבָאה ךיא סָאװ ,ךערּפשעג ועד

 ןעגנונפָאה עשיטסימיטּפָא רַאפ טרָא ןייק רעּביא טינ ,טיװקסַא רעטסינ

 תויה ןוא ,ןעמוקַאּב טינ גָאזּבַא ןעשירָאגעטַאק ןייק רע טָאה ןעגעווטסעדנופ

 ןופ ןעגנורעדָאּפ יד ףיא ןעװעג םיּכסמ סָאה גנוריגער עשטייד יד יװ

 ןערעו טריפעגכרוד לָאז ןעטקודָארּפ יד ןופ גנולייטרעפ יד זַא ,דנַאלגנע

 יד זַא ןעפָאה ךָאד ןעמ ןעק ,רעגריּב רענַאקירעמַא יד ךרוד ךילסילשסיוא

 ןעּבעגנייא ךיז טעוו ךַאז

 עגינייא ןיא ןערעו טרעלקעגפיוא טפרַאדעג ןינע רעד טָאה גיטליגדנע

 -עגסױרַא ךיילג ןענעז רענַאקירעמא עדייּב ןיהואוו ,ןָאדנָאל ןיא םֹורַא געט
 | ,אנליוו ןופ ןערהָאפ

 טימ טסעג רענַאקירעמַא יד טנעקעּב יונעג ןעּבָאה רימ יװ ,םעדכָאנ

 טעטילַאנַאיצַאנ רעדעי ןופ ייז ןעּבעגעגרעביא ןוא ןעשינעפרעדעּב ערצזנוא
 טנעגעזּוצ גיצרַאה ךיז רימ ןעּבַאה ,םודנַארָאמעמ ןערעדנוזעּב ַא טנַאק ןופ

 | ,ייז טימ

 ןעװעג טרעשַאּפ טינ תומולח עכיליירפ ערעזנוא ןיא רעּבָא רעדייל

 ,טסואורעד ךיז רימ ןעּבָאה םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא ,ןרעוו וצ םיוקמ

 ןיא לעטימסנעבעל ןעוָאלצכרוד טגָאזעגּפָא ןעצנַאגניא ךיז טָאה דנַאלגנע זַא

 / . ?טנַאק ןעגיד'ברעמ-ןופצ ןעטריּפוקַא ןעשטייד יד ןופ םעד
 ןערהיפוצכרוד ןעּבעגעגנייא טינ וליפַא ךיז טָאה רענַאקירעמַא יד םגה-

 ןעּבָאה ןעגעווטסעדנופ ,אטיל ןוא ןעלױּפ רַאפ ןַאלּפסּפליה ןעזעידנַארג רעייז

 ןופ ןעמוקוצנָא ןעּביֹוהעגנָא ןעכיגניא עיצַאטיגַא רענעּבױהעגפיוא רעד קנַאד

 ,תובדנ-טלעג עסיורג רהעז ,ןעדיא רַאפ טּפיוהרעד ,אקירעמא
 גנַאל יד אנליוו ןייק ןעמוקעגנָא ךילדנע ןענעז 1915 רעּבמעצעד ףוס

 יד ןופ ןייארעפ-ספליה, רענילרעּב ןופ ראטערקעס ןוא רעציזרָאפ עטרַאוװרעד

  ןעמוס עגיטעטליואוו יד ןעמוקנָא טפרַאדעג ןעּבָאה ייז ךרוד ."ןעדיא עשטייד |

 יַאזעג ךיוא ןעּבָאה רעדיװ ןעדיא עשטייד יד .ןעדיא רענַאקירעמַא יד ןופ

 ןענעז ןעגנולמַאז עגיזָאד יד רעּבָא ,עדיא-טסָאג יד תבֹוטל תובדנ טלעמ

 טקוקעג םורק טָאה גנוריגער עשטייד יד .עניילק רהעז ןעוועג ךרע יפל

 תועט ןייק ּבָאה'כ ּבױא ,ןוא ןעדיא עשטייד יד ןופ עיצקַא-ספליה רעד ףיוא

 ,טרעוורעפ ןעצנַאגניא יז רעטעּפש יז טָאה ,טינ
 יללּכ רעטנַאקעּב רעד ,טעטימָאק-ספליה רענילרעּב ןופ רעציזרָאפ רעד

 ןופ דיא רענטנעגילעטניא רעשטייד רעשיּפיט ַא זיא ןַאטאנ לָאּפ ר"ד רעוט

 ַא טימ ןוא םזיטָאירטַאּפ ןעשטייד ןעטוג ַא טימ ,"רדח, ןעשירָאטַאלימיסַא

 ףיסומ וצרעד זומ ךיא .םזילַאנָאיצַאנ ןעשטייד ,ןעשימָאק -- םענייא רעזנוא רַאפ

 זיא ,ןַאטַאנ לָאּפ ר"ד טימ טענייאניא טכַארברעפ ּבָאה ךיא סָאװ ,טייצ יד זַא ,ןייז
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 ןַאטַאנ 'ה טָאד ,ןערעכיזרַאפ טמיטשַאּב ןענעק לָאז ךיא סָאד ,עצרוק וצ ַא ןעוועג
 ענייא דניז ןעדיא, זַא ,טקנוּפדנַאטש ןעשטייד םעד וצ הטונ ןעצנַאגניא זיא
 ןעּבָאה טסעג רענילרעּב יד יֹװ םעדכָאנ ??ןָאיצַאנ ענייק .רעּבָא ןָאיסעּפנַאק
 "געגָאזװצ ,קירוצ ןערהָאטעגּבָא יז ןענעז ,אנליו ןיא געט רָאּפ ַא טכַארברעמ
 ןעמוקעב וצ שדוה עלַא ךילטקניּפ ןעּבױהנָא ןעכיגניא ןעלעװ רימ זַא ,גיד
 עטשרע יד זַא ,טדערעגּבָא רימ ןעּבָאה עמוס רעד ענונּב ,ןילרעּב ןופ טלעג
 יװַא רעּבָא ,שדוח ַא קרַאמ דנעווט 50 וצ ןעקישסױרַא זנוא ןעמ טעװ טייצ
 בורק סעפע טלעג םעד ףיוא טרַאװעג רימ ןעּבָאה ההָאפּבָא רעײז ךָאנ יו
 "רעד ךיז ןעוערעקוצסיוא ןעוועג ןעגנואוצעג רימ ןענעז ,םישדח ייווצ וצ
 וצ גיטיוג זיא'ס זַא ,רָאלק ןעועג זיא'ס ,טנעקעג רָאנ ןעּבָאה רימ יו עלייוו
 ,עציטש רעגיטעטליואוו רענליו רעד וצ ךיז ןעדנעוו

 ײגַאגרָא וצ יװ ,ןַאלּפ ַא טעדליבעגסיוא רימ ייּב ךיז טָאה ןייווכעלסיב
 -לייא טימ גנורעקלעפעּב רעשידיא רעגיטפרעדַאּבטױנ רעד רַאֿפ ףליה ןעריז
 -עּב ןיא ןַאלּפ םעד ןופ תיצמת רעד ,ןעלטימ עקיטרָא ,ןעגָאז וצ ױזַא ,ענע ג
 עגידפרעטאּבטױנ יד ןעציטשוצרעטנוא ףיוא  תואצוה לייט ַא זַא ,ןירעד ןענַאטש
 סעציײלּפ יד ףיוא ןערעװ טגעלעגפױרַא לָאז גנורעקלעפעב עשידיא רענליוו
 טפלעה עגיטינ ערעדנַא יד ןוא גנוטלַאװרעּפטסּבלעז רעשיטדָאטש רעד ןופ
 גנרעײטשעּבסננַאװצ רעדַָא גנורעייטשעבטסבלעז ךיוד ןערעװ ןעּפַאשעג לָאז
 ,ןעדיא עגיטרָא יד ןופ

 טיצַארטסיגער עגנערטש א ןערהיפוצנרוד ןעװעג גיטיונ ןיא וצרעד
 ןעגָאה עכלעוו ,יד וצ רָאנ ןעמוקנָא לָאז עציטש יד ידּכ ,טייֵל עמירָא יד ןופ
 -עוועג זיא םירוקמ ענעזיװעגנָא יד ןופ םורָאװ ; ןעטילעג קרַאטש סרעדנוזעּב
 טציטש .עגיטפרעדעבטינ עלַא רַאפ ןעלטימ ןעמוקעּב וצ ךילגעמנוא ןעז
 ןוא טײל עמירָא עגיאעפסטייּברַא טיג יד ןיולּב ןערעו ןעבעגעג ףרַאד
 עוָאלסטעּברא יד זיולּב - סָאמ רעסיוועג ַא ןיא עגיאטפסשייּברַא יד ןופ
 יד רַאּפ עציטש יד .טעּברַא ןייק טינ ןעניפעג ןוא ןעכוז עכלצוו

 לָאז יז וַא ,עגיסעמ ַא לעיפ יוזא ףיוא ןוא עגילייווטייצ ַא ןייז ףרַאד עטצעל |
 טיײּפרַא ןעכוז ץטימ ,טיײצרַא ןעכוז וצ גידנעטש ןעזָאלסטיײּברַא םעד ןעגגיווצ |

 -סטיײּברַא ענידנעטש א ןעמענרעפ טפרַאדעב ךיו טָאה ענָאלסטײּברַא יד רַאפ
 רעד ןיוש ּבָאה ךיא יו ,עקַאט תמא .טעטימָאק ןעשידיא םייּב עיסימָאק
 -יפל ןעװעג אנליוו ןיא זיא ,ךעלטיּפַאק עגירָאפ יד ןיא םעד ןעגעו טלהעצ
 ןוא-עיצַאזינַאלָאק רַאֿפ זיא ,ףיורעד רעּבָא גידנעקוק טיג ;טייפרא גינייוו ךרע
 להָאצ ערעסערג ַא ןעּביילקוצפיונוצ ןצוועג רעווש ןעטײּברַא-גנוטיײל-רעסַאװ
 ,רעטײגרַא עשידיא

 םעד ןעכילקריורעפ וצ ןעטערטעגוצ רימ ןענעז 1916 רַאונַאי ּבױהנָא
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 -רעפטסּבלעז רעשיטדָאטש רעד ןופ ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה רימ .ןַאלּפ ןעגיזָאד
 עשטייד יד ןיא ןעצנַאגניא ןיוש ןעניפעג טלָאמעד ךיז טָאה עכלעוו ,גנוטלַאװ
 "וצ זַא ,רעטסיימרעגריב-רעּביױא םעד ןעדלָאמעג רימ ןעּבָאה לּכ--םדוק ,דנעה
 "ניק יד ןעכַאמרעפ וצ ןעננואווצעג רימ ןענעז ןעלטימ ןיא תוקחד םעד ּבעיל
 ךיוא (ןעכיק-סַאג רעדָא) ןעכיק-טקלָאפ עטנעפעעג טשרָאקָא יד ,ךיק-רָאג ,ךיק-רעד
 טלעטשעג שיגרענע ךיז טָאה טְכַאמ עשטייד יד ,דנַא ןוא ךיק-רעטייּברַא יד
 -יק יד ןעכַאמרעפ טינ ןעמ רָאט טנעמָאמ ןערעווש ַאזַא ןיא, :םעד ןעגעגטנַא
 .ןערָאװעג טרעלקרע לָאמ ןעטייווצ םוצ רימ זיא -- "!ןעכ

 -עגוצסױרַא ןערָאװעג ןעסָאלשעּב זיא ןעגנוטַארעּב עהייר עצנַאג ַא ךָאנ
 יד ןעגעװ ףירגעּב ַא ןעּבעג וצ םוא ,ןעטקודָארּפ ןעכיק עגיזָאד יד ןעּב
 ,ךיז ףױא ןעמונעג טָאה גנוטלַאװרעפטסּבלעז עשיטדָאטש יד סָאװ .,תואצוה
 ךיק-רעדניק ןייא ןופ גנוטלַאהסיוא יד זַא ,ףיורעד ןעזייווצנָא ןייז גונעג טעװ
 ּבָאה םעדכָאנ דלַאּב ,לּבור 5000 טסָאקעג זנוא טָאה שדוח ןייא ןופ ךשמ ןיא
 וצ השקּב רעד טימ סרעטסיימרעגריּב יד ןופ םענייא וצ טדנעוועג ךיז ךיא
 םייּב לייוו ,טדָאטש ןופ ןוּבשח ן'פיוא עוָאלמיײה יד ןופ גנוגרָאזרעפ יד ןעמענ
 ּבָאה ייברעד .ןעלטימ עלַא ןערָאװעג טּפעשעגסױא ןענעז טעטימָאק ןעשידיא
 צזָאלמייה יד ןופ גנוגרָאזרעפ יד זַא ,טכַאמ רעשטייד רעד ןעזיוועגנָא ךיא
 --טינ ןפוא-םושּב רעּבָא ,הכולמ רעד ןופ וליפַא ןוא טדָאטש ןופ בוח רעד זיא
 .-ייד יד ןעזיװעגנָא ךיא ּבָאה םעד רעסיוא ,ןענַאגרָא-הליהק עלַאנָאיצַאנ יד ןופ
 ,אנליו ןיא ןערעייטש יד ןופ סרעלהָאצ-טּפױה יד ןענעז ןעדיא יד זַא ,ןעשט
 -יוװצ ךילסילשסיוא עציטש עגיטעטליואוו יד טלייטרעפ טדָאטש יד ןעוו תעשּב
 ןןעדיא יד ןעצנַאגניא טעמּכ גידנערירָאנגיא ,ןעקַאילָאּפ יד ןעש

 ןעמוקעגנעגעגטנַא גידריווסנעּביל טכַאמ עשטייד יד זיא לָאמ סָאד ךיוא
 -סיזמוא 8000 ןעּבעגוצסױרַא טנעדרָארעפ ףּכיּת טָאה ןוא ןעגנורעדָאפ ערעזנוא
 ,צזָאלמיײה יד רַאפ ןעטרַאקטיורּב עטי

 עשיגרענע רהעז ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז טייז רערעדנַא רעד ןופ
 -יא זנוא זיא'ס קעווצ ןעכלעו ּבעילוצ ,עזָאלמיײה יד ןעריאוקַאוע וצ ןעלטימ
 ןעגוצ עלעיצעּפס עטסיומוא לָאצ עשּביה ַא ןערָאװעג ןעּבעגעגרעּב

 ,רַאפרעד גיטכיװ רהעמ ךָאנ ןעװעג זנוא רַאפ זיא ףליה עגיזָאד יד
 -וצ ןעגירעיורט ַא ןיא ןענופעג ךיז ןעּבָאה ןעסנַאניּפ עשיטדָאטש יד לייוו
 ןעמ טָאה תואצוה עטנָאמרעדנעּבױא יד רעסיוא זַא ,ךיז טהעטשרעפ'ס ,דנַאטש
 עשינעפרעדעּב יד רַאפ עסַאקיטדָאטש רעד ןופ ןעמוקעּב סָאװטע ךָאנ טנעקעג
 טשרעהעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעגנוגנידעּב יד ייּב רעּבָא ,הליהק רעשידיא רעד ןופ
 עג שינ צקַאט ךס ןייק ןעמעלַא ךָאנ ןעמ טָאה ,1916 טַאנָאמ רַאורּבעּפ ןיא
 ,ןעמוקעּבסיור ַאטנָאק
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 טלָאװ הליחק רעשידיא רעד ןוט תואצוה עגירעּביא יד ןעקעד וצ ידּכ

 -סומ ן'טיול רעייטש-הליהק ןעשידיא ןעלעיצעּפס ַא וצ ןעמוקנָא טזומצג ןעמ

 ןייק טינ ןיוש ןעוועג זיא סָאד ןדנַאלשטייד ןיא ןערעייטש-הליהק יד ןופ רעט
 | | ,ךַאז ערעווש

 ןיא זיא טייקגיהעפ-טטייּברַא ןופ גנורירטסיגעררעפ יד ךייש ןיא סָאװ

 זנוא טימ ןעמַאזוצ רעלכייא רעטסיימרעגריב ןופ ןעגנוטַארעב עהייר עצנַאג ַא

 "גערטש ץנַאג שיטערָאעט א ןערָאװעג טייּבראעגסױא ןעקַאילַאּפ יד טימ ןוא
 -מוא יד ףיוא ןערעוו טרהיפענכרוד טפרַאדעב טָאה עכלעוו ,עיצַארטסיגער עג

 ןעגיטייזעּב וצ קעװצ ן'טימ רָאנ ןערעװו טצונעגסיוא..ןוא ןעטראקטיורּב עטסיז

 ,הכימּת טימ ךיז ןעצונעּב ןופ עגיהעפ-סטייּברַא רהעמ סָאװ
 רעשטייד רעד ןופ ןערָאװעג ןעמונעגסיוא ןַאד ןיוש זיא ןערעיודעּפ םוצ

 טימ ךיז ןעצונעּב עכלעוו ,ןענָאזרעּפ עגיהעפ-סטייברַא עלַא זַא ,יאנּת ַא טכַאמ

 -קעּב טיג טייצ רעסיוועג ַא ןופ ךשמ ןיא ןעלעוו ןוא עציטש רעגיטעטליואוו

 רעד ,טייבראסננַאווצ וצ ןערעװ ןעגיוצעגוצ ןעלעוו ,טײּברַא ןייק ןעמ
 רעגיסעמקעװצ ךָאד רעּבָא ,רעגנערטש רהעז ,טייצ-םולש רַאפ וליֿפַא ,רעגיזָאד
 ּוצ ןעּבילּברעפ טינ ןעשגעמ עניהעפ-סטײּברַא יד טגניװצ רעכלעוו ,יאנּת
 א ןערָאװעג טייצ-המחלמ ןופ םיאנתמ ןיא זיא -- ,טיורּב ןעטסיזמוא ףיוא גנַאל
 "טסעדנופ יאנּת רעגיזָאד רעד טָאה ףיורעד גידנעקיק טינ ,ץצזעג רעשינָאקַארד
 רעד טימ גנַאל וצ ךיז ןעצונעּב ןופ ןעשגעמ ךס ןייק טנײװעגּבָא טינ ןענעוו
 גידנעמוקעּב ,ץצזעג םעד ןהעגוצמורַא ןעגנואוהצעג ליז טָאה רע רָאנ ,הכימּת
 ,רעדעילגטימ-ןעילימַאֿפ עגיהעפ-סטייּברַא טינ יד ןופ ןעמָאנ ןפיוא עציטש יד
 עצנַאג ןופ טייקגיהעפ-סטיײּברַא ןוא תוסנרּפ יד ןופ רעדיוו עיצַארטסיגער יד
 רעד ּבעילוצ ךיז טָאה ,הליחתכל טריטקעיַָארּפ ךיז טָאה עכלעוו ,סעילימַאּפ
 תעשּֿב ,ןערהיפכרוד טזָאלעג טינ ןינע םעד ןופ טײקטריצילּפמָאק ןוא טײקּברַאה

 -יגער-טגנַאװצ ַא ןערָאװעג טרהיפעגנייא זיא םֹורַא רֶהָאי ּבלַאה ַא ןיא רעגָא

 טָאה ,גנורעקלעפעב רעצנַאג רעד ןופ טײקגיהעּפ-סטיײּברַא רעד ןופ עיצַארטס

 | ,טײקפרַאש עצנַאג רהיא ןערָאלרעפ הרזג עטנַאמרעדנעּבױא יד

 קפס םוש יִלֹּב טָאה טײקגיהעפ-סטייּברַא רעד ןופ עיצַארטסיגער יד םגה
 ללכּב יז טָאה ,הכימת רעד טימ ךיז ןעצונעּב ןיא ןעכיורּבסימ יד טצענערגעּב
 ,טרַאװרע רהיא ןופ טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעטַאטלוזער יד ןעּבעגעג טינ רעּבָא

 ןופ קרַאמ 50,000 עטשרע יד ןעמוקעּב רימ ןעּבָאה רַאורּבעֿפ ףוס
 ,ףעדיא עשטייד יד ןופ ןייארעפ-ספליה  רענילרעב םעד ךרוד אקירעמַא
 *ו שדֹוח ץלַא ןעקישוצסױרַא רעטייו ףיוא ןעוועג חיטבמ ךיוא ןנוא טָאה'מ
 ,עמוס עגיּבלעז

 זיא טלעג רענַאקירעמַא ענעמוקעגנָא יד ןופ אצויילעופ רעטשרע רעד
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 ןיא זנוא טגָאזעגּבָא טָאה גנוטלַאװרעּפטסּבלעז עשיטדָאטש יד סָאװ ,ןעוועג
 ערעזנוא עלַא ןעּבָאה רעטייוו ךיוא .ןעכיק ערעזנוא רַאפ ןעטקודָארּפ עטסיזמוא
 טַאהעג טינ טלַאטשנַאהקדצ רענעי רעדָא רעד רַאפ עציטש ןעגעוו תושקּב
 -עּב ריא , סָאד ,םעד ּבעילֹוצ גלָאפרע םוש ןייק גנוטלַאװרעּפטסּבלעז רעד ייּב
 "!טינ סָאד ןעמוקעּב ערעדנַא ןוא ןעסיוא ןופ הכימּת שדוח עלַא ךָאד טמוק
 ,ןעטסירק .ה ,ד "ערעדנא, זַא ,ןרעפטנע טנעקעג זיולּב רימ ןעּבָאה ףיורעד
 רקיע רעד יײס ,דנַאלשטײד ןיא ייס ,טעּברַא טימ טגרָאזרעפ רהעמ ןענעז
 ! רעפרעד יד ןיא זנוא ייּב

 ,טנעמוגרַא ןעגיזָאד םעד ןופ גָאװ עצנַאג יד ףיוא רעּבָא גידנעקוק טינ
 ןענעז רעדלעג רענַאקירעמַא יד .טגעלעג טכַא גינייו םהיא ףיוא ןעמ טָאה
 -לעפעּב רעכילטסירק רעד רַאפ הבוט א ןעוועג לּכ-םדוק רעּבירעד
 ןערָאװעג ןעּבעגעג רעהַא זיּב זיא עכלעוו ,הכימּת עצנַאג יד :ננורעק
 ,ןעטסירק רַאפ יא ,ןעדיא רַאפ יא גנוטלַאװרעּפטסּבלעז רעשיטדָאטש רעד ךרוד
 גנולייטרעפ עטכערעגנוא עטלַא יד .ןעטסירק יד רָאנ ןעמוקעגנָא רעטציא זיא
 ,גנוטלַאװרעפטסּבלעז רעשיטדָאטש רעד ןיא ןעטכילפ ןוא טכער יד ןופ
 ןוא ןרעייטש לייט ןעטסערג םעד טלהָאצעג ןעּבָאה ןעדיא יד רעכלעוו טיול
 ײלַאגעל םורַא יוזַא זיא --,הכימּת ןייק טעמּכ ןעמוקעּב טינ ןעבָאה
 -ינעטלעהרעפ עגיטכיו רעײז ןוא עיינ יד ייּב אקוד ןערָאוועג טריז
 טָאטשנָא ןעּבױהעגנָא םורַא םישדח עגינייא ןיא ןעּבָאה רימ תצשּב ,ןוא ,.,ןעש
 טָאה ,ליפ ױזַא לָאמ ייווצ טקנוּפ ןעמוקעּב וצ שדוח ַא קרַאמ דנעזיוט 0
 רַאפ עציטש ןעגעװ טכַאמ רעד ןענזָאמרעד וליפא טרָאטעג טינ ןיוש ןעמ
 | ,,.גנורעקלעפעב רעשידיא רעד

 ,סָאד ןעועג זיא טלעג רענַאקירעמַא יד ןופ אצוי-לעופ רעטייווצ רעד
 -מַא-טלעג ןערהיפוצכרוד ןעּבעגעגניא טינ רהעמ טעמּכ ךיז טָאה סע סָאװ
 טָאה רערעדעװטעי םורָאװ ,אפוג ןעדיא רענליװ יד ןעשיווצ ןעגנול

 לעיּפ ױזַא טמוקעּב רהיא !שטייטס, :ףרואוורָאּפ ןטימ רעלמַאז םעד טנעגעגַאּב

 "יט ַא ןעועג זיא סָאד -- "!גינייוו ץלַא ךָאנ זיא ךייא ןוא ןילרעב ןופ טלעג

 ךיז םישדח ןופ ךשמ ןיא ןעדיא רענליװ יד ןעּבָאה ללכּב !רעפטנע רעשיּפ
 וצ ןַאלּפ רעד ןוא ,ןעשינעפרעדעּב-ללּכ עשידיא ףיוא ןייז וצ בדנמ טניײװעגּפָא
 זיא ןעטלַאטשנַא יד תבוטל ןעדיא רענליוו עקיהעפ-סגנולהָאצ יד ןערעייטשעּב
 רעד לעיפיו זַא ,שודיח רעד רעּבירעד זיא סָאװ .ןערָאװעג לטּב אלימּב
 -ַאה תליחּת .ןעוועג גינייװ ץלַא זיא ,טלעג ןייק ןעמוקעּב טינ טָאה ,ק .צ
 -ָאה םעדכָאנ ,ךעלּפַאנק ןעוועג זיא סע .ןוא קרַאמ 50,000 ןעמוקעג רימ ןעּב
 טָאה'ס ןוא ץרַאמ דנעווט טרעדנוה וצ ןעמוקעּב וצ ןעּבױהעגנָא רימ ןעּב
 ,טרענעלקרעפ קרַאטש ךיז טָאה עוָאלמיײה להָאצ יד םגה ,טקעלקעג טינ ץלַא
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 ךיז טניואוועגוצ רעמ ץלֲא עגיטפרעדעּבטיױנ יד ןעּבָאה רעטייוו סָאװ
 "עג גיהעט טינ ןענייז עכלעוו ,רעלטעּב ע'תמא ןערָאװעג ןענייז ,הבצק וצ
 ,טיונ רעייז טימ ךיז ןעלגנַאר וצ טינ ,םויק ןעגידנעטשטסּבלעז ַא וצ טינ ןעוו
 ןילרעּב ןופ טלעג יד סָאד ,ןעפערט לָאמַא טנעלפ סע זַא ,עקַאט רַאפרעד
 זיא ,ןעמוקנָא טינ ןעצנַאגניא שרוח א טגצלפ רעדָא ןעגיטעּפשרעפ ךיז טגעלפ
 רעד ןעגעוו !עּפָארטסַאטַאק ַא טרָאװ ןופ ןיז ןעלופ ןיא ןעוועג טלָאמַאד סָאד
 "עמַא ןופ ןעמוקוצנָא ןערעהפיוא ןעצנַאגניא לָאז טלעג סָאד זַא ,טייקכילגעמ
 !ןָאט וצ טכַארט ַא ןעוועג ךילקערש רָאג זיא -- אקיר

 ,רעּבירעד טגידיילעּב טלהיפעג ךיז טָאה סָאװ ,דיא רעגליוו ַא רענייא
 ,טעטימָאק-ספליה ןיא תֹואֹּבב טימ ןייז דּבכמ ןעסעגרעפ םהיא טָאה ןעמ לייוו
 יד ןופ םיִתּב-לעּב יד וצ ןילרעב ןיא ןוא אקירעמַא ןיא ןעּבירשעגנָא טָאה
 "עג ףוס"לכ-ףוס ןעּבָאה עכלעוו ,תוריסמ עגיטפיג עכילטע טלעג רענַאקירעמַא
 טעדנירגעג 1916 בױהנָא טָאה יוועל רנגניבאר"דלעפ רעד זַא ,וצרעד טכַארּב
 :לַארטנעצ, ןעמָאנ םעד רעטנוא טעטימָאק ןעשידיא ןעטייווצ ַא אנליוו ןיא
 ןוא אקירעמַא ןופ טלעג עצנַאג יד ןעמוקעּב טגעלפ רעכלעו ,"טעטימָאק
 םורַא יױזַא ,תודסומ-הקדצ עשידיא עלַא טעמּכ ןעשיווצ ןעלייטרעפ ייז טגעלּפ
 ,טעטימָאק:ספליה רעד רענייא ;ןעטעטימָאק ייווצ ןעװעג ןָא ןַאד ןופ ןעגייז
 עכילטנעפע עלופ'תוירחא עשידיא עצנַאג יד ךיז ףיוא ןעגָארטעג טָאה רעכלעוו
 רעשטייד רעד ייּב רעהעטשרָאפ רעגיצנייא רעד ךיוא ןעוועג זיא ןוא טײברַא
 ,"טעטימָאק-לַארטנעצ, רענערָאּבעג-טױט רעד ןעװעג זיא רעטייווצ רעד ;טכַאמ|

 ךיז רעּבָא טגעלפ ,עירעטלַאהכוּב עטוג ץנַאג ַא תמא טַאהעג טָאה רעכלעוו
 רעכלעו ןופ ,הקדצ רענַאקירעמא יד ןופ הקולה רעד טימ רָאנ ןענעגונגעּב
 יד ןףעּביוטשוצ וויטקודָארּפמוא ץנַאג לייט ןעטסערג םעד טגעלפ רע
 ןיא גנוגרָאזרעפ רעלַאיצָאס רעשידיא רעד ןופ טײקטריזינַאגרָא טינ עטלַא
 -הקדצ עשידיא יד ןיא לָארטנָאק ןעטטגינעווניא ןופ ןעלעפ רעד ,ןיז ןעגנייא
 יד ןופ ןעפַאשעג טָאה ץלַא סָאד -- טײקטריגידרָאָאק טינ רעייז ןוא תודטומ
 יט רעסיורג ַא רעכלעװ ןיא ,עטָאלּב:הקדצ ןימ ַא טלעג רענַאקירעמַא
 -מעשרַאפ, יד ךױא יװ יױזַא ןעשנעמ עקידנעכזטטיײּברַא ןוא עזָאלסטײּברַא
 -ָאיסעּפָארּפ םוצ ןערעװ טרידַארגעד זייווכעלסיב ןעגעלפ "טייל עמירָא עט
 | / !ףעלטעּב ןעלעג

 טָאה רעכלעו ,אנליו ןיא סרוקיּפַא רעגיצנייא רעד ןעוועג ןיּב ךיא

 ןיא תותפה-לכל טלעג-הקדצ רענַאקירעמַא יד האנש תילכּתּב טַאהעג טנייפ
 ןערעװ טכיורּברעפ ןַאד ןעגעלפ יז רעכלעװ ןיא ,עמרָאֿפ רעד

 רערעווש רעגיזָאד רעד ןיא טנעדרָאעגנײא ךיז ןעּבָאה ןעקַאילַאּפ יד
 ײױװ ,ערעסערג ןעמוסיטלעג ןעוועג ןענייז ייז ייב םגה ,רעסעב ךס ַא טייצ
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 -דיסּבוס ערעסערג טסניד רעייז וצ טַאהעג יז ןעּבָאה םעד ץֹוחַא ;ןעדיא יד ייּב
 ,האוולה-טדָאטש רעד ןופ טשער םעד ךיוא ןירעד ,עסַאק:טדָאטש רעד ןופ סעי
 ןענעז עכלעוו ןעסַאּפַאז-סגנוױענרעד עשּביה ץנַאג יד ןעגעוו ןיוש גידנעדער טינ
 יז ןעּבָאה םעד ץֹוח ,גנוטלַאװרעּפטסּבלעז רעשיסור רעד ןופ ןעּבילּבעג ייז ייּב
 "טסירק יד טָאה רעטייוו ,ןעדיא טימ ךיילגרעפ ןיא ,עזָאלמייה טפלעה ַא טַאהעג
 ,אפוג אנליוו ןיא ייס ,אנליוו רעסיוא ייס טײּברַא רהעמ טַאהעג עסַאמ עכיל

 געירק ןכרוד ןופ רקיע רעד ןענַאטשעּב זיא סָאװ ,עסַאמ עשידיא יד רעדייא
 "נָא ןעּביױא ףיױרעד ןיוש זיא סע יװ ;רעלדנעה ןוא רעקרעװדנַאה עטריניאור
 ,ןערָאװעג ןעזיוועג

 טלעג ןעמוס עסיורג רהעז ןעסיוא ןופ ןעמוקַאּב ןעּבָאה ןעקַאילַאּפ יד
 -רעפ רעד ךרוד טינ רעּבָא ,ןעשנעמ ענעגייא ...ךרוד רקיע רעד ,הקיתשּב
 ןעלהָאצעּב טפרַאדעג ןעּבָאה עכלעוו ,ןעדיא יד יװ ,(,טסץש81טת") גנוטלַאוו
 ךָאנ וצרעד ןעּבָאה ןוא) ןעטלַאטשנַא עשידיא טינ יד תבוטל 10:/ -- רַאפרעד
 ריב ,,םערַאיל ןוא האנק ןעפורעגסיורַא טלעג ןעמוקעּב םייּב לָאמ סכעלטיא

 "אנ ףיוא ןערָאװעג ןעּבעגעגסױא בור יּפ לע דלעג סָאד זיא ןעקַאילָאּפ יד
 "ביר ,רעדָא "עדנַאנַאּפָארּפ עלַאנָאיצַאנ; ףױא לשמל יװ ,ןעקעווצ עלַאנָאיצ

 "ַאנ ףיוא ,רעניווטיל ןוא ןעסורסייו יד ןופ עיצַאלימיסַא רעד ףיוא ,רעגיט

 ,חמודכו ןעלעיצ עלערוטלוק-לַאנָאיצ
 ופ .צָארּפ 10 ןעסײרוצּבָא ןעגנולעג הימ סיורג טימ זיא ןעדיא ייּב

 -עּביא עצנַאג יד ,ןעלוש עלַאנָאיצַאנ ףיוא ןעמוס-טלעג עסיורג ענעמוקעב יד

 .םֹוהּת"הקדצ םעד ןיא זעראוועג ןעקנוזעגנייא זיא טלעג עגיר
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 זיימ ןּוא אנליוו ןיא "האוולה-סגנאווצ, יד
 ,גנוקישרעפ

 להָאפ ןַאמּפױה" טדַאטש ןעשטיידו ןופ זיא 6 רעּבמעטפעס ןעט-14 םעד |

 :גנוכַאמטנַאקעּב אזַא ןערָאװעג טריקילבופ

 ןָאלימ 1 ,האװלה סלַא ,ןעפַאש ןעװמ אנליוו ןופ רעניואוונייא יד,

 ײדלוש) ץבוח'רטש ןעמוקעּב ןעמ סעװ טלעג עטלהָאצעגנייא יד רַאפ ,לּבור
 "רעפ ןעצנַאג םעד ףרוד טריטגַארַאג טעװו טייקרעכיז רעייז סָאװ ,(ןענייש

 האולה רעד רַאֿפ .ןָאיַאר-טדָאטש רענליו ןופ טפַארקרעיײטש יד ןוא ןעגעמ

 ןיא ןעלהָאצסױא רהיא טעװ ןעמ ןוא ןעזניצ טנעצָארּפ 6 ןעבעג ןעמ טעװ

 -גייא וומ האולה יד ןעסילש םולש םעד ךָאנ רהָאי 5 ןופ ךשמ ַא

 רעּבמעװַאנ 10 ,רעּבָאטקָא 15 םעד זיּב ןעלייט עכיילג 3 ןיא ןערעוו טלהָאצעג

 יב ןעמ ןעק האולה רעד ףיוא ךיז ןעביירשרעפ .1916 רעּבמעצעד 1 ןוא

 בוא ,(עטסַאקטמַאוירק עשיטדַאטש) ןײהטָאר ןיא 1016 רעּבָאטקֶא 1 םעד

 ,ןײלַא ךיז ןופ ןערעװ ןעפַאשעג טינ טעװ לֹּבֹור ןָאילימ 1 ןופ םוכט רעד

 רעטלעטשעגפיונוצ א טל ,ןענַאמנייא ,ןעלעפ טצװ סָאװ ,עמוס יד ןעמ טעװ

 ןעזניצ ןייק ןעלהָאצ טיג רהיא רַאפ טעװ ןעמ ןוא טלַאװעג טימ ,המישר
 רעסעּב טנױל רעּבירעד .ןעּבעגּבָא טינ ךױא ןעמ טעװ ןילַא ןרק םעד ןוא

 ןעּביירשרעפ ךרוד ןעקעד ןיילַא האולה יד ןעלָאז ייז זַא ,רעניואוונייא יד
 טימ טגעגונגעּב טינ ךיז טָאה ןַאמטּפיױה-טדָאטש רעד (+ ,"ןעגנולהָאצ ןוא ךיז

 -םיונוצ טייצ רעכיילג וצ טָאה ןוא העדומ רעגיזָאד רעד ןּופ ןעריקילּבוּפ םעד
 רעציזעב סטוג ,ןעטנַאקירבַאּפ ,םירחוס ןופ ,גנולמַאזרעפ עסיורג א ןעפורעג

 ןייז ףיוא גידנעקוק טינ ,טָאה רע רעכלעוו ףיוא ,םינימה לֹּכמ רעהעטשרָאפ ןוא

 27 ,+ ,טילאש .ה ןופ ?ןעגנוכאלטנאקעפב , לעקיטרא ,"ךוּב-לעמַאז רעגליוו, (*
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 סע זַּפ ,ןעועג הדומ ףוס םוצ ךיו ,הצילמ עשיטָאירטַאּפ-שטייד עכעלנייוועג
 ינָאק עכילנהעוועג ַא ןעגעװ .רָאנ ,האולה א ןעגעװ דייר ַא טינ ָאד טהעג
 .עיצוּבירט

 יו ,ןערעװש רעייז ַא ןיא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה ללכּב טנַאק רעזנוא
 ןופ עיצוּבירטנָאק ַא ןוא ,בצמ ,ןערָאװעג ןעזיוועגפיוא רעהירפ ןיוש זיא סע
 -עווש ַא רהעו ןעוועג גנורעקלעפעּב רענליוו רעד רַאפ זיא לּבור ןָאילימ ַא
 עסיורג ןייק טַאר-טדָאטש ןופ עסַאק רעד רַאפ רעּבָא טָאה עכלעוו ,אשמ ער
 טרעוו עיצוּבירטנָאק יד עכלעוו סלַא ,ףָארטש ַא סלַא .טַאהעג טינ גנוטיידעּב
 יַאיַאל ריא ךרוד גנורעקלעפעּב רענליו יד סָאד טָאה ,טכַארטעּב ךילנהעוועג
 ןטנידרעפ טינ ןפוא םושּב ,טכַאמ רעשטייד רעד וצ ןעמענַאּב ןעל

 "ילקערש רעד ייּב ,עיצוּבירטנַאק"האולה, רעגיזָאד רעד ןיא זיא סע
 -ַאד טָאה עסַאמ ,עכילטסירק יד יו ,עשידיא יד עכלעוו ,טיונ-רעגנוה רעכ
 ,טזיניצ רעשירָאטַאקָאװָארּפ ןימ ַאזַא סעּפע ןעגעֶלעג ,טּבעלעגרעּביא טסלָאמ
 ,טציירעג קרַאטש טָאה רעכלעוו

 סָאד ,טכַאמעג טינ דוס םוש ןייק רעטייוו ןופרעד ןעּבָאה ןעשטייד יד
 ערעסערג לעיפ הרוש רעצנַאג ַא ןופ ּבױהנָא'נַא רָאנ זיא "האוולה , עגיזָאד יד-
 ,טנַאק רעזוא ףױא ןעגעלפױרַא העדּב ןעבָאה ייז עכלעוו ,סעיצוּבירטנַאק
 ףיוא סיוא טש'רמולּכ ןעּביג ייז עכלעוו ,ןעמוכס עטיורג יד ןעקעד וצ ידּכ
 וצ ןיּב ,םינימה לֹּכמ ןרעײטש זַא ,ןעסעגרעט טינ יײּברעד רָאט ןעמ .זנוא
 -עלפ רימ !יד-ילּב"דע טלהָאצעג רימ ןעּבָאה ,"רעילטשיּפָאק, ןעשיאַאכרַא םעד
 -ָאה יז סָאװ ,ץלַא ןעפעלשסירַא ןעגעלפ ןעשטייד יד יו ,ןהעז רדסּכ ןעג
 ךיז וצ ןערהיפקעװַא סָאד ןעגעלפ ןוא טנַאק רעזנוא ןופ טנעקעג רָאנ ןעּב

 ,תואצוה יד ןהעז גינעוו רהעז רימ ןעגעלפ רעּבָא רַאפרעד ;דנַאלשטיײד ןיא
 | ,וזנוא ףיוא ןעּבעגסיוא ןעלָאז ןעשטייד יד עכלעוו

 יד טקעװעג לּכ-םדוק ,ךילנהעוועג יװ ,ָאד רעּבָא ןיז טָאה רעטייוו
 רעד ףיוא ןעּבירשרעפ ךיז זומ רעװ ?ןעלהָאצ לָאז רע :הלאש עטסּברַאה

 זיא ָאד טָא !ןעלהָאצ טינ רַאפ ןעפָארטשעּב ןעמ טעװ ןעמעוו ?האוולה רעגיזָאד

 :ןעדיא ןֹוא ןעקַאילָאּפ ןעשיווצ "תוקלחמ ןופ לעפע, ןא ןערָאװעג ןעפרָאװעג
 -פורַא טלָאװעג דצ רעכעלטיא טָאה ,ןרעייטש ײלרעלַא ייּב ךילנהעוועג יװ
 ןענופעג ןעדיא ךיז ןעּבָאה טרפ םעד ןיא .ןכש םעד ףיוא אשמ יד ןעפרַאװ
 טַאהעג ןעּבָאה ייז לייו ,ןעקַאילָאּפ יד יװ בצמ ןרעגרע'נַא ךס ַא ןיא
 ןעטלַאהעּב טנָאקעג טינ ךיז ןעּבָאה עכלעו ,ןעדליש טימ ןעטפעשעג טַאה
 -סטוג עשיליופ יד תעּב ,ןעגױא יד ןיא ןעמעלַא ןעפרָאװעג ךיז ןעּבָאה ןוא
 םיצפח ןוא טלעג רעייז ןעּבָארגעּב טַאהעג גנַאל ןיוש ןעּבָאה רעציזַאּב-זיױה ןוא
 רןלַאװעג טימ סָאװ סעּפע ייז ייּב ןעמהענ ;דרע רעד ןיא טרָא ןערעכיז ַא ןיא
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 זַא ,ןעמעלַא רַאפ רָאלק ןעוועג רעּבירעד זיא סע ..,ךילגעמ ןעוועג גיט זיא
 ףעדיא ,רָאנ טעמּכ רעדָא ,רָאנ ןעזומ ןעלעוו עיצוּבירטנָאק יד ןעלהָאצעּב

 פד ןופ ןעדערנייא טוָאלעג טקנוּפ םעד ןיא ךיז ןעבָאה ןעשטייד יד |

 -ָאה יז, סָאד ,ט'הנעט'עג ,עטַאװע'םּת ךיז גידנעכַאמ ,ןעּבָאה ןוא ןעקַאילָאּפ
 סע רעװ !עקלעפ טימ טינ ןוא העגריּב טימ רָאנ ןוט וצ ָאד ןעב
 "ןעלהָאצ ןומ ןעלטימ טָאה

 ןימ ןעגַאלשרָאפ ענעדעישרעפ ןערָאװעג טכַאמעג ןעוועג ןענעז סע
  "יוצ ןערעו טלייטרעפ לָאז עיצוּבירטנָאק יד זַא ,רעד ןעזעוועג זיא גַאלשרָאֿפ
 -עגלַא רעד וצ קלָאפ ןעכילטיא ןופ עיצרָאּפָארּפ רעד טול רענריּב יד ןצש
 -סקלָאפ רעטשלַאפעג טלָאמַאד ןיוש רעד טול ,יוװ ,תויח .גנורעקלעפצּב רעניימ
 יז ןעּבָאה ,430/ ןעּפָארטעּב אנליוו ןיא ןעדיא טנעצָארּפ רעד טָאה ,גגולהעצ
 ןיִּב ךיא ,עיצוּבירטנאק רעד ןופ טנעצָארּפ גיצרעפ ןוא יירד ןעלהָאצ טפרַאדַאב
 .רהעמ טינ רעּבָא ,500/ ףיוא ןעוועג םיּכסמ ךיוא

 גנוניימ רעייז ךָאנ ,ןרעה טלָאװעג טינ םעד ןעגעוו ןעּבָאה ןעשטייד יד
 װאורּפ ןיימ ,ןעלהָאצעּב ץלַא טמרַאדעּב (ןעדיא 909/) "טירחוט, יד ןעּבָאה
 ,עיצַאזנַאגרָאםירחס רעניימעגל ַא רעד ןיא געוו"הרשּפ ַא ןעניֿפעג וצ
 ,ןעפַאשעג םעד רַאֹפ גנַאל טיג ןעּבָאה ךיא ןוא שטיװעלימכַאר .ג ר"ד עכלעו
 -נַאנופ ייּברעד ךיז ןיא עיצַאוינַאגרָא עצנַאג יד ןוא ןעלַאפעגכרוד סואמ/ זיא
 ,,,שיטסירעטקַארַאכ רהעז ןעוועג זיא סָאד ,ןעלַאפעגרעד

 עכלעוו ,טיצַאינַאגרָא-רעלדנעה-ןיילק עשידיא יד רעּבָא טָאה רַאפרעד
 טלָאמַאד ּבָאה ךיא עכלעוו ןוא םירחוס עשידיא עלַא טעמּכ ןעמונעגמורַא טָאה
 רהעז ַא ןוא עטרירַאדילַאס טוג ַא סלַא ,ןעזיװעגסױרַא ךיז -- ,ןעֿפַאשעג
 !חוּכ רעקרַאטש

 ,גַאלשרָאפ ןיימ ןָא ּפױהנָא ןופ ןעמונעגנָא ןעּבָאה םירחוס עגיזָאד יד
 -טגנַאװצ, רעד רַאפ ךיוא יװ ,ןרעייטש םינימח לֹּכ רַאפ םעד ץוח ןעּֿבָאה יז
 -ידנעטשלופ סעשונַארּב עלַא ןופ רעהעטשרָאפ ךרוד טלעטשעגפיונוצ "האוולה
 ,םילגרמ יד ,ןעלהָאצ זומ ךרעּב לעיפיוו ןוא רעוו םירחוס עלַא ןופ תומישר עג

 ,ןַאמטּפױה-טדָאטש םעד ןעוועג עידומ םעד ןעגעוו ןעּבָאה ,עשידיא יד רשפא }
 יה ,ןעטעּב וצ רעטעּפש ןוא ,ןערעדָאפ וצ ןעּבױהעגנָא רימ ייּב טָאה רעכלעוו
 ..טגָאזעגּבָא ןירעד ךילריטַאנ םהיא ּבָאה ךיא ,תומישר עגיזָאד

 רעטרהעעג ןיימ טריפעגנָא טָאה טכַאמ רעד ייּב ןינע ןעצנַאג םעד טימ
 יז טוומעג ךיא ּבָאה םעדכָאנ ,8 םישדח ַא םיוּבנעזָאר ןושמש טַאקָאװדַא ,רבח
 ייּב ןעטלַאהעג ךיז עדייב ןעּבָאה רימ ,ןעמענרעּביא ןעצנַאגניא ךַאז עצנַאג
 "ַאה עלייורעד ןעהיצרעפ וצ רהעמ סָאוו ןינע םעד -- קיטקַאט ןייא
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 -צוּבירטנָאק עיינ ןעגײלּפױרַא םעד טימ ןעטרַאװ טזומעג ןעשטייד יד ךָאד ןעּב
 ,ןַאלּפ ןיימ וצ סעיצַאקיפידָאמ עיינ ןעגָאלשרָאֿפ רימ ןעגעלפ גידנעטש .סעי

 טכַארטעּב טוומעג רעּבָא ןעּבָאה עכלעוו ,תורּפּכ ףיוא טגיוטעג ןעּבָאה עכלעוו =!
 טזומעג טָאה ןעמ עכלעוו ןעגעוו ןוא ןערעוו טרעטנָאלּפעגרעדנַאנַאפ ,ןערעוו =

 ןיא ןערעו טקישעגרעּביא טזומעג ןעּבָאה סָאװ ,תוטלחה ןעמעננָא ףוס-לכ-ףוס
 -טדָאטש רעד !טייצ רהָאי ַא רעּביא ןעגנַאגרעפ זיא ױזַא טָא ,,,"טסָא-רעּבָא;
 -עג עזַאנ יד ןַא דריו רע, סָאד ,טּפַאכעג רהָאי ףוס םוצ ךיז טָאה ןַאמטּפױה
 -דניירפ עסיורג, יד .ןעקירּב וצ קרַאטש ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה ןוא ?!טרהיפ
 גנַאל ןיוש זיא ,ןעהיצַאּב רעהירפ רימ וצ ךיז טגעלפ רע רעכלעוו טימ ,"טפַאש
 . וצ ןעמהענעּב ןעּבױהעגנָא ךיז רע טָאה רעטציא ;טלהיקעגּבָא קרַאטש ןעוועג =
 "טסָא-רעּבָא, ןיא שזיטסערּפ ןייז ,גילעודנייפ רהעמ ץלַא ,רעטייוו סָאװ ,רימ |

 ןשמ ןיא ךיז טָאה "האוולה-סגנַאװצ, יד תמחמ טלעקַאשעג טרַאטש ךיז טָאה
 וצ ,םיחוּכיו עטֿפָא ערעזנוא ןיא ,טרָא ןופ טרהירעג טינ רהָאי ַא טעמּכ ןופ
 רעטסיימרעגריּב ןעטשרע םעד ,"רבח, ןייז ןעפורסיֹורַא טגעלפ רע עכלעוו
 -נעמַאלרַאּפ רעגינעו ץלַא ןַאמטּפױה םעד דצמ ןערָאװעג ןָאט רעד זיא ,ץליפ
 ןוא ןעשימרוטש ַא טַאהעג םיחוּכיו יד ןעּבָאה טייצ ֹוצ טייצ ןופ ,שירַאט
 ,.,רעטקַארַאכ ןעזעילַאדנַאקס ַא וליפַא

 ךיז ןעמהענעּב וצ ןעּבױהעגנָא ןַאמטּפױה-טדָאטש רעד טָאה ףוס-לּכ-ףוס |
 ַא טסילש רע סָאד ,לעטשנָא םעד טכַאמעג ןוויּכּב טָאה ןוא גילעזדנייפ רימ וצ =!

 ,..(* רימ ןעגעג ןעקַאילָאּפ יד טימ דנוּב

 ןופ ףצש רעד ךיז וצ ןעטעּברעפ ךימ טָאה 1917 רַאורּבעפ ןעטימ םורַא
 -רָאפ רימ טָאה ןוא ,גרוּבנעטרַאװ ןּופ קרָאי ףַארג ,גנוטלַאװרעפ-ליוװיצ רעד

 "וצ ייז טימ ךיז לָאז ךיא ,ןַאמטּפױה-טדָאטש םעד ןופ ןייזייּב ןיא טגיילעג = |
 ּבָאה ךיא ."הָאװלה-טגנַאװצ , רעד חוּכמ "לָאמ עלַא רַאפ לָאמנייא , ןעדערפיונ =

 ןיימ ןופ ייּברעד גידנעטעיטּבָא טינ ,טייקטיירג עטסלופ ןיימ טקירדעגסיוא
 טניילק ךילנהעוועג יו םהיא ןיא גידנעגָארטנײרַא רָאנ ,גַאלשרָאפ ןעטנהָאמרעד
 | ,םיוניש

 גנולצולפ ןַאמטּפױה-טדָאטש ןופ להעפעב ן'פיוא ןעמ טָאה 1916 רעבמעצעד ןיא ('
 ןופ ןענַאטשעב זיא בור רעטסערג רעד עכלעוו ןופ ,םירחוס עשידיא 20--25 ַא טריטסערַא
 "גנַאװצ רעד רַאפ ןעלהָאצניײא ןעסייהעג יז טָאה ןעמ ןוא ןעשנעמ עטלעטימעב גינעוו ץנַאג
 "עג טינ רעגײק טעמּכ טָאה םירחוס עגיזָאד יד ןופ .טלעג ןעמוס עגיזציר ךרע יפל "האוולח
 -ינַאגרָא-םירחוס יד ,ןעזָאלעגסױרַא יז ןעמ טָאה םורַא ןעבלַאהרעדנא--שדוח ַא ןיא ןוא טלהָאצ
 | יה !טסעפ רהצז ןעטלַאהעג ךיז טַאה עיצַאז
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 ,ךימ גידנערעהסיוא ,טָאה ןוא וייב רהצז ןעוועג זיא קרָאי ףַארג רעד
 ;פוק ןעטציירעג ַא טימ טגָאזעג

 רעדָאפ ךיא ,רימ טגָאז !ףוס ַא ןעמענ סָאד טעװ ןעוו !רָאטקָאד 'ה --
 :טרעפטנעעג ּבָאה ךיא -- ??ןעלָאצ ןעדיא ןעליוו ןוא ןענעק לעיפיוו ,סָאד

 ַא יװ רעגינעװ טינ ןעּבָאה זומ ךיא .טינ ןיײלַא סייוו ךיא !ףַארג 'ח
 ייוַצ יד ןעגעװ ךיז טָאה קרָאי ."ןערעלקוצפיוא סָאד ידּכ ,טייצ ןעכָאװ רָאּפ
 לֹזֲא זיא סע ןוא ןעּבעגעגכָאנ טיג רעּבָא בָאה ךיא ;ןעגנודעג קרַאטש ןעכָאװ
 | . ,ןעבילּבעג

 ,רימ וצ ךיז גידנעוט רהעק ַא לָאמַא טימ ,קרָאי טָאה ןהעגקעװַא ץ'רַאפ ,
 טינ רָאג ןינע םעד ןופ ךיוא לָאמ סָאד טעװ סע ּביוא !רָאטקָאד 'ה,-- :טגָאזעג
 ןייטשניגּור רעניּבַאר םעד ןוא ךייא ןעגנואווצעג ןייז ךיא לע ,ןעמוקסױרַא
 ףיוא לָאמ עכילטע "האוולה-גנַאװצ, ןינע םעד ןעגעוו רימ טימ זיא רעכלעוו)
 ?ןעריטסערַא וצ (טכַאמ רעד ייּב ןעוועגטימ

 :טלַאק טרעפטנעעג םהיא ּבָאה ךיא
 ןעריטסערַא טינ םהיא רהיא טרהָאט ,רעניּבַאר םעד ךייש זיא סָאװ --

 וצרעד ןמוזמו ןכומ ןיּב רעּבָא ךיא
 -עג טָאה - ?ןעריטסערַא טינ רעניּבַאר םעד סָאד ךיא רהָאט סָאװרַאּפ --

 .קרָאי טגערפ
 -נַאג םעד וצ טינ תוכייש םוש ןייק ללכּב טָאה רע לייוו ,סנעטשרע --

 ןעשידיא םעד ןופ ץיּפש רעד ןיא טהעטש רע לייוו ,סנעטייווצ ,ןוא ןינע ןעצ
 סע עכלעוו ןיא ,ןעלַאפ ענױזַא ןיא רָאנ ןערעוו טריטסערַא ןָאק ןוא טַאניבַאר
 !אנליוו ןופ ּפּוקסיּב רעשילױטַאק רעד ןערעװ טריטסערא ןָאק

 :םילּכ יד ןופ טכַארּבעגסױרַא טימעסיטנַא ןעשיטיאוזעי םעד טָאה סָאד
 ךיז טָאה רע ;רענעגושמ ַא יװ ,טעניּבַאק ןיא ןעפױלמודַא ןעמונעג טָאה רע
 ,טנעגעזעג ךיז רימ טימ ךילפעה ןוא טשרעהעּב דלַאּב רעּבָא

 לע ךיא רעדייא ,סָאד ,ןעסָאלשעּב ןילַא םעד רַאּפ ןיוש ּבָאה ךיא
 ןעדיא יד סָאװ ,ןעסיוו רָאלק ןיילַא ךיא זומ ,סולשעב ןעגיטיוג םעד ןעמעננָא
 םעד ןעפורעגפינוצ רעּבירעד ּבָאה ךיא ןעלהָאצ טינ ןענעק רעדָא ןענעק
 עטנהַאמרעדנעּבױא יד טול : ןעסָאלשעּב ייז טימ םענייאגיא ןוא ןייארעפ-םירזוט
 םייּב ךיילג ןעזומ עכלעוו ,םירחוס יה ןערעייטשעּב ,עּבָארּפ סלַא ,תומישר
 -גיילק ןעשידיא םעד ןיא רעייטש ןעצנַאג םעד ןעלהָאצעּב ךיז ןעביירשרעפ
 זַא ,טייקרעכיז יד ןעמוקעּב ךיא ּבָאה געט יירד ןופ ךשמ ךיא ,קנַאּב-רעלדנעה
 ,עיצובירטנָאק יד ןעלהָאצעּב ןע גע ק ןעדיא

 ןעסייה סָאד טלָאוװ ,עיצוּבירטנַאק יד ןעלהָאצעּב רעּבָא ײז ןעטלָאװ
 טרעװ רעכלעו ,להָאצּפָא ןימ ַאזַא ןופ רשוי םעד ןהָא ןענעקרעד יי זַא
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 ןיילַא ךיז ןעגָאזּפָא ןעסייהעג טלָאװ סָאד ןעדיא ןּופ רָאג ןסירעגסױרַא
 ןעּבָאה רימ רעכלעוו רַאפ ,גנוגיטכערעבכיילג רעשימָאנָאקע רעשידיא רעד ןופ
 -םירחוס ןופ עקסַאמ רעגיּבלעז רעד רעטנוא .טרהיפעג המחלמ רעווש יױזַא
 גנורעייטשעּב ןופ אשמ עצנַאג יד דלַאּב ןעמ טלָאװ גנורעייטשעּב
 יסעציילּפ עשידיא ףיוא ןעפרָאװעגּפױרַא

 זיא ,טסואוורעד רוקמ ןערעכיז ץנַאג ַא ןופ ךיז ּבָאה ךיא יװ ,רעטייוו |
 ןופ "תואולה, עיינ הרוש עצנַאג ַא טײרגעגנָא ןעוועג ןעשטייד יד ייּב ןיוש
 -עּב טּפרַאדעג ןעּבָאה עכלעוו ,סעיצוּבירטנָאק ןוא ןע'מוכס ערעסערג ךס ַא
 -גנַאװצ יד טלהָאצעגנייא ןעטלָאװ ןעדיא יװ ,דלַאּב ןערעוו טכַאמעג טנַאק
 יא ,זנוא ייּב יא ןעּביוהעגפיוא ןעּכָאװ רימ ןעכלעוו ,?לעמוט םעד ,"האוולה
 ןיא יירעטסיימרעגריב רענליװ רעד טרעטשעג קרַאטש טָאה דנַאלשטייד ןיא
 ,,םזיטימעסיטנַא ןעשילַאקסיֿפ רהיא

 ןעטלַאהעגּפָא ךימ טָאה רעכלעוו ,םעט רעגיטכיוו ַא ךָאנ ןעוועג זיא סע
 ,ןעגנורעדָאּפ עשטייד יד ףיוא ןהעגנייא ןופ

 -עגסױרַא עּבָארּפ-להָאצּבָא רעטנהָאמרעדנעּבױא רעד ייּב ךיז טָאה סע
 ךיז ןעּבָאה ,ןעטסיסָארגנַא יד ,םירחוס ןוא ןעטנַאקירּבַאפ עכייר יד זַא ,ןעזיוו
 ןיימ ףױא ןעמוקעג טינ רָאג זיא ייז ןופ לייט ַא ;להָאצּבָא ןופ טײרדעגסױרַא
 -רעטניה יד וצ געוו םעד תועמשמ ןענופעג טָאה לייט ַא רעדיוו ;גנוטעּברעפ
 יֹּבֲא ןיוש ןעּבָאה יז עכלעוו טימ ,עטמַאעּב עשטייד עגיטכיוו יד ןופ ןעריט
 ,םירחוס עכייר יד !טלהָאצעּב וליפַא ןיוש ןעּבָאה ייז ןופ עכילטע ןוא טכַאמעג
 "עב טינ ךָאנ ,טסואוועג ּבָאה ךיא יו ,ןוא טכַאמעגּבָא ןיוש ןעּבָאה עכלעוו
 -ללּכ עשידיא יד, זַא ,רימ ןעזייוורעד ןוא ,רימ וצ ןעמוק קר ןעגעלפ ,טלהָאצ
 ףיוא .,"ןעּבעגכָאנ טינ ןעשטייד יד לָאז ךיא סָאד ,ןרעדָאפ "ןעסערעטניא
 טלעג עצנַאג יד ןעטלָאװ ,ןעגנורעדָאפ עשטייד יד ןעמעננָא םייּב ,ןפוא ַאזַא
 | | !רעלדנעה-ןיילק יד רָאנ טלהָאצַעּב

 "אפ ןעגנואוצעג ךימ ןעּבָאה םימעט עגינָאװ רהעז עלַא עגיזָאד יד
 -ָאפ רעזנוא ייּב ןעּביילּברעפ ןעלָאז ייז ,עיצַאזינַאגרָא-םירחוס רעד ןופ ןערעד
 "גנַאװצ , רעד ןופ להָאצּכָא םייּב טעטילַאנָאיצרָאּפָארּפ רעלַאנָאיצַאנ ןופ גנורעד
 .ףיורעד ןעוועג םיּכסמ יז ןעּבָאה ףוס-לּכ-ףוס !"האוולה

 ךָאנ זיא עכלעוו ,הסיפּת ןיימ וצ טיירגעגוצ געט 2 ןיא ךיז ּבָאה ךיא
 ,רעכיז ןעועג הטלחה רעטנהָאמרעדנעּבױא רעד

 -ןעסנַאניפ רעד ןופ ףעש םעד וצ קעװַא ךיא ןיּב גָאט ןעטירד ן'פיוא
 יָאנ ןיימ ןיא ןעטעּבעג םיא ּבָאה ןוא גנוטלַאװרעפ-ליוויצ ,רעד ייּב גנולײטּבָא
 -הָאצעּב וצ ןמוזמו ןכומ ןענעז ןעדיא סָאד ,קרָאי ףַארג םעד ןייז עידומ ןעמ
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 רעּבָא רחעמ !האולה:גנַאװצ רעד ןופ 500// זיב ,עיצרָאּפָארּפ רעייז טול ,ןעל
 !טינ ייז ןענעק

 טעװ רע ויּב ,םהיא יײּב ןעטרַאװ ןעטעּבעג ךימ טָאה רעטמַאעּב רעד
 טָאה ,םורַא ןחעצ טונימ ַא ןיא קירוצ גידנעמוק ,ןוא ףארג ןטימ ןעדייררעּביא
 רעד .ןעמונעגפיוא ךיילג ךימ טָאה רעכלעוו ,ףַארג םוצ ןעטעּברעפ ךימ רע
 ַא ןיא .ריט םוצ םינּפ ןטימ שיטּביײירש ןעּבעל ןענַאטשעג זיא קרָאי ףַארג
 יה ,ןצנַאטשעג ןענייז לַאז ןעסיורג םעד ןיא םהיא ןופ קחרמ ןעדנעטיידעּב
 עניו על ַא ,גנוטלַאה רעשירעטילימ רעטסגנערטש רעד ןיא ,ךילנהעוועג
 יזַא ןעװעג זיא סע .,ןעטַאר'טגנוריגער ע'טושפ ןוא ןעטַאר-סגנוריגער-רעּבָא
 טנָאקעג טיג ךיז ךיא ּבָאה ססוג ףױא סָאד ,ענדַארַאּפ ךילנהצוועגרעסיוא
 | ...ןעטכיר

 ,ןונע :טגערפעג טָאה ןוא דנַאה יד טקירדעג ךילפעה רימ טָאה קרָאי
 ךילפעה ןוא ץרוק םהיא ּבָאה ךיא ??ןעסטָאלשעּב יז ןעבַאה יו ,רָאטקָאד 'ה
 טימ ,עוָאּפ ןייז גידנערעדנע טיג טָאה קרָאי ,חטלחה רעזנוא ןעבעגעגרעביא
 גידנעהיצ ,ךעלעמעּפ ןוא גיהור ,טגָאזעג ,ּפָאק םעד גידגעסייררעפ הואג סיורג
 | :רעטרעוו יד

 עגירעהיג יד טוייװאּב טכַאמ רעשטייד רעד ןעגלָאפ ןעלעוו טינ רעד,
 רעצנַאג רעד .טהעטש גנורעקלעפַאּב עגיטרָא יד רעכלעוו ףיוא ,עפוטש-רוטלוק
 עשטייד יד .טרעװ טשינרָאג זיא ןוא רעגידענָאלק ַא זיא רחסמ רעשידיא
 "ןעּפָארטשַאּפ גנערטש יײז טעװ ןוא עגידלוש יד ןעניפעג טעװ טכַאמ

 ןעטסעמ ןוא ןעגיחור ַא ןיא קרָאי ףַארג םעד טרעפטנעעג ּבָאה ךיא |

 | ןָאט
 יד ,ץוש ןיא ןעמענ גנורעקלעפעב עגיטרָא י"ד זומ ךיא !ףעש רעה

 טנעקעג טינ טָאה -- ערעדנַא ןוא ןעקַאילָאּפ ,ןעדיא -- גנורעקלעפעּב עגיטרָא
 רע סָאד ןעשטייד יד יװ ,קלָאפ ןעלערוטלוק-ךיוה ַאוַא ןופ ןעטרַאװרעד
 ןרעיטש ,סעיציזיוקער ,סעיצַאקסיּפנָאק טימ ןעקירד קרַאטש יױזַא יז טעו
 ,װ ,זַא ןוא

 "רַאהרעד טנעקעג גנורעקלעפעּב עגיטרא יד טָאה ץלַא רַאפ רעגינעוו
 -עּב ןעגידיתוירזכא ַאזַא ןוא טיײּברַא-סגנַאװצ יד יװ ,הריזג ערעווש ַאזַא ןעט
 ַאזַא רַאפ ןפוא םושּב טינ טסַאּפ עכלעו ,רעטײברַא ערעזנוא וצ ךיז ןעמענ
 ,תונוּברּוח יד ףיֹוא ןעויהעגפיא ךיא ּבָאה ָאד ",דנַאלשטיײד יװ ,דנַאל
  רקעג ןענעז ןעשטייד יד רעדייא ןענַאטשטנַא זנוא ייּב ןיוש ןענעז עכלעוו
 | ,,,זגוא וצ ןעמ

 תונוּברוח יד ןעוועג ןענעז, ,טגידנערעפ ךיא ּבָאה ,"סיורג רעדנוזעב;
 ןעסור יד דצמ ןעגנוגלָאפרצפ ײלרעלַא ןוא םישוריג יד ּבעילוצ ןעדיא ייּב
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 ,גנוגיטכערעּבכיילג יד ןעשטייד יד לב ןעמוקעּב וצ טרַאװרעד ןעּבָאה רימ

  ,שיטקַאפ רָאנ ,ריפַאּפ ןפיוא רָאנ טינ ,טגָאזעגוצ זנוא ןעּבָאה יז עכלעוו
 ןעּבָאה ןעשטייד יד סָאד ,ןעגייצרעּביא טזומעג ךיז רימ ןעּבָאה רעדייל
 ".!ןעדיא-טינ רַאפ -- עטייוצ יד ןוא ןעדיא רַאפ ענייא :!ןעסָאמ ליווצ
 ךס ַא ןעװעג זיא עמרָאפ יד ;ןכוּת םעד רעּביא רָאנ ָאד ביג ךיא)
 ,(רעקרַאטש

 יד ןעּבעגעגרעּביא םעדכָאנ ןעּבָאה רימ יוװ ,סיוועג טָאה ףַארג רעד
 ןופ ךָאנ סָאד יא ,דיר עיירפ ַאזַא טרעהרעד לָאמ ןעטשרע םוצ ,ןעשטייד
 -כָאנ טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא זַא ןערָאלרעּפ ױזַא ךיז טָאה רע !ןעדיא ַא
 "עג טָאה רע ;טּבעלקעג טינ טרָאװ ַא וצ טרָאװ ַא ךיז טָאה ,טדערעג םעד
 ןייז ןהָא ,ּפָאק םענעזָאלעגּפָארַאנַא טימ ,קוק םענערָאלרעּפ ַא טימ טדער
 טרעטיצעג ךילנהעוועג טָאה עכלעו ,עטיװס יד ,,ּבמָאלּפַא ןעכילנהעוועג
 ,,עטרענייטשרעפ ַא יו ,ןענַאטשעג זיא ,ןייש ןייז רַאפ

 ןוא טנַאה ןיימ טקירדעג ,ןעגיױּברעפ לעדייא רחעז ךיז טָאה קרָאי
 טרַאװעג ּבָאה - ןוא םײה ַא קעװַא ןיּב ךיא ,רעמיצ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא
 טָאה ןוא םורַא געט יירד ןיא טשרע ןעמוקעג זיא עכלעוו ,עיצילָאּפ -- ףיוא
 -נַא ףיוא הסיפּת-סגנוקישרעּביא רעד ןיא טרהיפעגּבָא ןוא טריטסערַא ךימ
 לעיפ וצ יז טנעק ןַאמ,) הירפ רעד ןיא סקעז ּבלַאה ןעגרָאמ ףיוא ,לָאקָאט
 טגָאזעג טָאה "?הירפָאז רעהַאד !ןעמענרעטנוא סָאװ ןעטנעק עטייל יד ןוא
 -ךלעפ ַא ןופ גנוטיילגעּב ןיא ךימ ןעמ טָאה (הסיפת רעד ןופ ףעש רעד
 יד סָאװ ,גידנעקוק טינ ,ךיוא רעּבָא ,סקיב ַא טימ טַאדלָאס ַא ןוא לעּבעמ
 עטנעהַאנ גילדנהעצ רָאּפ ַא ןופ ךיוא ,טסואװעג טשינרָאג ךָאנ טָאה טדָאטש
 (ןעסיירּפ ןיא) קסרעשט רעגַאל-טגנורינרעטניא ןיא טרהיפעגקעווַא ,דניירפ עטוג
 'רעגַאל-סגנורינרעטניא ,ןעטסגרע םעד טינ ּבױא ,עטסגרע יד ןופ םענייא ןיא
 ,,,דגַאלשטיײד ןופ

 טכַארּברעפ ךיא ּבָאה ערעדנַא ייווצ ןיא ןוא רעגַאל ןעניזָאז םעד ןיא -
 "עג טסערַא ןיימ טָאה ןעדיא יד ףיױא דנַאלשטײד ןיא .םישדח 13 רעּביא
 עשידיא עסיורג ןופ רעהעטשרָאפ עטסואוועּב ךסַא .םשור ןעסיורג ַא טכַאמ
 ןוא רעװָאנאה ,ןימ םַא טרופקנַארפ ,גרעּבסגינעק ,ןילרעּב יו ,סעדניימעג
 -נעגייא ּבָאה ךיא עכלעוו ,טלעג עטפא ןעקיש ןעמונעג רימ ןעּבָאה ערעדנַא
 ןעגעוו גנוריגער רעד ייּב ןעװעג לדּתשמ ךיז ןעּבָאה ןוא טּפרַאדעּב טינ ךילט
 יכאלמ ענייז ןוא אנליו ןופ רעּבָא ןַאמטּפױה-טדָאטש רעד ,גנואיירפעּב ןיימ
 ןילרעּב ןיא טכַאמ רעטסכעה רעד ןופ ןעגַארּפנָא יד ףיוא ןעּבָאה הלּבח -

 רעגיטרָא רעד ןאפ דריוו יקסדָאגױו רָאטקָאד רעד, ושלה הזּב טרעפטנעעג
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 סע ךריוו ,ךריוו ןייז קירוצ רעדיו רע ןעוו ,דנוא טרעטעגרעּפ גנורעקלעפעּב

 ".ןעכָאק וצ ןעגנַאפנַא רעדיװ ריה

 רעגילָאמַאד רעד דניירפ רעטרעהעג ןיימ ףוס לֹּכ ףוס ךימ טָאה טיירפעּב

 ןתָאק רַאקסָא ,גָאטסכיײר ןיא "ןעטסילַאיצָאס עגיגנעהּכָאנוא, יד ןופ רעוהיפ

 ךיא גנוריגער רעשטײד רעד וצ סעיצַאלעּפרעטניא 4 רעדָא 2 ענייז טימ

 ,אנאטסכייר

 ,ןערענַאל-סגנוריגרעטניא רעדָא ?וסיפּת עשטייד עטסגרע יד ןיא ,ָאד |

 אוא ןופ ,תורצ עכילשנעמ עניֹוזא ןופ םי א ןיא ןעוועג לבוט ךיז ןיא ּבָאה

 עלַא סָאד -- ,טיוג רעכילטוט ַאזַא ןופ ,קנערק ןוא טלעק ,רעגנוה ,ןייּפ

 ,ןעטייקגיגיילק יװ ,ןעמוקעגרָאֿפ רעטציא רימ ןענעז תורצ עטּבעלרעּביא רעהירפ

 | .ןעדער וצ טינ רָאג ךיז טניול סע עכלעוו ןעגעוו

 טימ ןעּביוא ןופ עטקעדעגוצ םיוק ,רעּבירג עלָאמש ןוא עגנַאל רהעז ןיא

 -ָאילימ טּבעלעג "ןצרענַאל, עשטייד יד ןיא ןעּבָאה.ךעלטערּב-ןעקַארַאּב עקניניד

 "טירּפ ןעטעּב ףיוא ןעּפָאלשעג ;(רעכערּברעפ עשיטילָאּפ) ענעגנַאפעג ןופ ןעג

 ךופ גנעל רעד ןיא גנַאגכרוד ןעלָאמש ַא טימ תורוש עגנַאל ייווצ ןיא (ןעש

 ןיא "גנורחענרעד , יד ,הקספה םוש ןייק ןהָא ,טעּבַא ןעּבעל טעּב ַא ,"רעגָאל ,

 "ילַסיִז לעסיבַא ןעוועג זיא סע ןעכלעוו ןוא ,טיורּב ןופ רקיע רעד ןענַאטשעב

 ענעכָארּבעגנָא ,ערָאק ,(סעניװַאלַאּפ להעמ-ץלָאה ,לעּפָאטרַאק ענערָארפעג עכ

 ןעגיזָאד םעד ןופ ,להעמ סעּפע ךָאנ רשּפא ,וװ .זַא ןּוא ץלָאה ךעלעקיטש עגיילק

 ןעגיזָאד םעד ץוט !גָאט ָארּפ 130:0 ךרעּב ןעמוקעּב רערעדעי טגצלפ "טיורב

 טימ לעּפָאטרַאק ענערָארפעג לעטיּבַא ?גָאטימ  וצ ןעמוקַאּב ךיז טגעלפ טיורּב

 טגטומ ןימ ַא סעפע ,"עפוו ןעפורעג ךיז טָאה עכלעװ ,ךַאז ערעטיש ַא

 טימ) ךעלסעברַא-"ַאקיװ ענעטלעז ןעמואוושעג ןענעז סע עכלעוו ןיא ,רעסַאוװ

 ..(םירזח טרעטיפעג דנַאלשטייד ןיא טָאה ןעמ עכלעוו

 ןעּבָאה הכולמ עשינעילַאטיא רעטעּפש ןוא עשילגנע ,עשיזױצנַארּפ יד

 ,בוט לֹּכמ ןעקיש וצ יײז ןעגעלפ ןוא ענעגנַאֿפעג ערעייז רַאּפ טגרָאזעג

 ששיסור יד ,רעגנוה סָאד זיא טָאװ ,טסּואװעג טינ ןעּבָאה ענעגנַאפעג ערעייז

 טשיגעמור יד סרעדנוזַאּב ןוא ,גנוריגער סיקסנערעק ןזיּב ,רעּבָא ןעטַאדלָאס

 שנעגנַאפעג ערעייז ןוא טקישעג טשינרָאג ןיטולחל טעמּכ ןעּבָאה גנוריגער

 ,רעגנוה - ןופ ןעּברַאטש ןיא ןעלַאפ טירט ןעכילטיא ףיוא ןעגעלפ

 ףעד ןופ טעטימָאק רעד טגעלפ ,קסרעשט ןיא ןעמוקעגנָא ןיּב ךיא ןעוו

 ןעטַאדלָאס יד רַאפ טייצ וצ טייצ ןופ ןעקיש ןָאדנָאל ןיא ףרָאדנעקנעּב ןיפערג

 ..גרַאװכוש סעּפע רענעטלעז ,רעדיילק לסיּב ַא ןוא סערַאכוס

 םענעגנַאפעג םעד ןופ סָאװ ,העטשרעפ וצ גנירג ןיא ןעבעל ַאזַא ייּב
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 רע עכלעוו ,ךרּפ תדובע רעד ייּב טייצ רעצרוק ַא ןיא ןעּביילּב טגעלפ
 | !ןָאט ןעזומ טגעלפ

 "עג קרַאטש טימ ,רעמינּפ עכילּבלעג-ןירג ,ענעלָאװשעג רעסַאװ ןופ טימ
 ןעטרעטַאמרעפ טױט םוצ זיּב ַא ןופ ןעדייל לופ ןעגיוא טימ ,סיפ ענעלָאװש
 ןעּברַאטש ןוא ןעלַאפ ןגעלפ ,סנעטָאש יו ,ןעשזדנָאלּב ייז ןעגעלפ -- ןעשנעמ
 ..ןעגילפ יו ,טירט ןעכילטיא ףיוא

 :ןעקנעדרעפ וצ סָאװ ,ןעוועג טינ ךיוא ןעשטייד יד רעּבָא זיא סע
 רַאפ טגױטעג ןעּבָאה סָאװ ,ליּבסנַאמ עלַא ,טרעגנוהעג טָאה דנַאלשטיײד ץנַאג
 זיא דנַאל ןופ טיײּברַא עצנַאג יד .המחלמ רעד ףיוא קעװַא ןענעז ,טײברַא
 ןּוא רעּבייו ,ליּבסנַאמ עטלַא יד ןופ סעציײלּפ עכַאווש יד ףיוא ןעלַאּפעגּפױרַא
 רעּפַאנק וצ רעד ייּב רעדנװעּב תלֹוכיּב ןעוועג טינ ןענעז עכלעוו ,רעדנ'ק
 | . ,טײּברַא ן'ַאזַא ןערהיפוצסיוא גנורַאנ

 ןוא טלעו יד טּפַאכעגמורַא טָאה (זָאכיסּפ-ךעססַאמ) תעגושמדץוּבק ַא
 ינעמ םעד ןיא טרעמולשעג טָאה עכלעוו ,היח עדליװ יד טקעװעגּפױַא טָאה
 -ייװ ןוא ,,טלעוו יד טציילפרעפ טָאה ןערערט ןוא טולֹּב ןופ םי ַא .ןעש
 ..!עטגיזעּב עכילקילגמוא יד ןוא רעגיז עטכולפרעפ יד ןעּבילּברעפ ןענעז רעט
 .!סיפ יד טימ רשוי םעד חּכ רעּבָארג רעה טערט רעטייוו ןוא

 םעד ףיוא ןעגױא יד םלֹוע ןעטיירּב םעד ייּב רעּבָא ךיז ןענעפע סעי

 סע :רעקלעפ יד ּפָארַא טפוטש הוּכ רעּבָארג רעד ןעכלעו ןיא ,דנורגּבָא

 ענעז חוּכ ןעּבָארג רעד ןופ שינעּפַאכרעפ ײלרעלַא זַא ,רָאלק ןעמעלַא טרעוו
 ןוא בורה ייז ּבעילוצ טינ ךיז טנױל סע סָאד ,רעכיז טינ טיײיװ ַא

 רעד ןערעלקפיא ןָא ךיז טּבױה זייווכעלסיּב .טלעװ יד ןעכַאמ ךילקילגמוא
 רערעכיז ןוא רעמ ןעמ ןעק הרוּתךיד ַא טימ זַא ,תמא רעסיורג

 ,דרעווש ן'טימ רעדייא ןעכיירגרעד סָאוו

 ַא רָאנ ןייז וצ זייוכעלסיּב ףיוא טרעה טכער רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד
 ןעסקַאווּוצסױא "עגיל-רעקלעפ רעד ךרוד ןָא טּביה ןוא טכער רעלַארוטַאנ

 טכַארּבעג טָאה המחלמ-טלעװ עכילקערש יד !טכער ןעגידנעקריוו ַא ןיא

 ןוא ןהעגרעפ טייצ לעימ ךָאנ טעװ סע .טָארקנַאּב ַא וצ חֹוּכ ןעּבָארג םעד

 ּפָארַא ןעצנַאגניא טעוו טייקגיטכערעג יד רעדייא ,ןעסיגרעפ ךיז טולּב לעיפ
 ,טרָא ןייז ןעמענרעכ ןוא חוּכ ןעּבָארג םעד הכולמה אסּכ ןופ ןעּפּוטש

 -ניא-סנעּבעל עטסגיטכיוו יד ןוֿפ רעטקַארַאכ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד
 עלַא ןופ .טעטירַאדילָאט עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןוא רעקלעפ יד ןופ ןעסערעט
 טימ רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ןהעג וצ תוכולמ עלַא ןעגניווצ ןעלעוו רעטייברַא
 - .יירׂשוי ןופ געוו טעד
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 -טלעװ םעד ןופ סנעקלָאו ענעבירטוצ טינ ךָאנ יד ךרוד
 ןעכילשנעמ םעד ןופ ןעמרָאפ ערענעש ןעטכיולכרוד ןהֶא ןעּבױה ,םרוסש
 (+ ,,,דיתצ

 יד וצ ןעגנַאגרעד דלַאּב ןינע רעד יא האװלה-סגנַאװצ, רעד וצ תוכיישג = (* = |
 ,ןעדירפוצמוא רחעז השעמ רעצנַאג העד טימ ןעוועג זיא ןעמ ואוו ,ןערעפט ?עטסכעהרעלַא ,
 ,םיטרפ ןיא ָאד גידנהעגניירַא} ,טיג ;ןערינָאיסימעד טזומעג םעדכָאג ךלַאב ןעּבָאה להָאפ ןוא קרָא"
 ,(1. ם, ?גנוכַאמטנַאקעּב, .טילַאש .מ : עו) ןעוועג הצגמ ןעּבָאה רימ זפ ,ןעגָאז ךיא חמ
 ףעמ ןעדיא !ףױא ןענעװ ,תואהלה ןופ עמרָאפ רעד ןיא טינ ךיוא ,סעיצובלרטנָאק עייג ןייק
 ףעצָא רעדנוזעב ץנַאג .טרעטעב799 ןימ .טָאה עגַאל עשידיא יד ,ןערָאװעג טגעלעגפיורַא טינ
 ן ,טײברַא-טגנַאװצ, יד טרעסעפרעמ ךיז טָאה

17 



 ןש

 סעיצאּפּוקא עשיטסיװעשלָאּב יד ןוא עשיליוּפ יד
 ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ טייצ רעד ןיא אנליוו ןופ

 עיצַאּפוקֶא עשטייד יד ןעוו ,(1918 טסּברעה ןיא) טייצ ַא ןעוועג זיא סע
 ןעטלַאהעג ןעּבָאה ,עעמרַא רעשטייד רעד טימ ,דוסי רהיא טימ םענייאניא
 רעקניניילק א ןעּבילּברעפ ןעװעג רָאנ ןענייז סע ,אטיל ןיא ןהעגסיוא םייּב
 יד ןצגָארט ןעגעלפ עכלעװ ,ןעטַאדלָאס עשיטסינומָאק-ּבלַאה עשטייד עלעפייה
 יד ןעדײנשּבָא ןעגעלפ עכלעוו ןוא ןעּבױא ןופ קע ןעגָארג םעד טימ ןעסקיּב
 -עּב ןעגנוציז ערעייז ףיוא ןעמהעגנָא ןוא ןערעיציפָא ערעייז ייּב ןעטעלָאּפע
 ןופ יװ ,םזיטימעסיטנַא ..ןופ חיר םעד רהעמ טַאהעג ןעּבָאה סָאװ ,ןעסולש
 -לַאװרעּפ רעשירעטילימ ןוא רעליוויצ רעשטייד רעצנַאג רעד ןופ ,,.םזיגומָאק
 רעד ייּב רעהעטשרָאפ חעשיטַאמָאלּפיד ןימ ַא ןעּבילּבעגרעּביא רָאנ זיא גנוט
 -רָאפ רעגיזָאד רעד ,"גנוריגער, רעשיווטיל רעגיטלָאמעד רעגיד'קּפוסמ רהעז
 יד רעדָא רעניווטיל יד ,ןעדייּב ןופ רעװ . ,רעכיז גידנענייז טינ ,רעהעטש
 יד טימ טלעיּפשעג טָאה ,אטיל ןיא טכַאמ יד ןענע'שרי ןעלעװ ,ןעקַאילָאּפ
 -יזָאד רעד .רעדנוזַאּב ןעדיא יד טימ ןוא לעיּפש עכַאפייװצ ַא םידדצ עדייּב
 "ַאד ןיא אטיל ןיא ..,עלרעמיצ לַארענעג ןעפורעג ךיז טָאה טַאמָאלּפיד רעג
 טינ טרָאװ ןופ ןיז ןענערעבוס ןיא טכַאמ:הכולמ ןייק ךילטנעגייא טסלָאמ
 ..טכַאמ ערעדנַא יד ןוא קעװַא טעמּכ זיא ,עשטייד יד ,טכַאמ ןייא ;ןעוועג
 -ונסיוא טװאּורּפעג ךיז ןעּבָאה טנעמָאמ ןעגיזָאד םעד ...ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא
 ןעּפַאכרעּפ וצ ידּכ ,שארּב ַאּבירַאט רעד טימ רעקיטילָאּפ עשיווטיל יד ןעצ
 ..סַאג ץפיוא טרעגלַאװעג ךיז טָאה עכלעוו ,טכַאמ יד דנַאל ןיא

 "יצ לַארענעג םענעפורעגנָא םעד ןופ ןָארעּפ רעד ןיא ןעשטייד יד
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 ןוא רעניווטיל יד ןעטלאהעגרעטנוא טש'רמולּפ טָאה "ּבַאטש, ןייז טימ עלרעמ
 ןיא "טכַאמ עצנַאג, יד ןעּבעגרעּביא טלָאװעג טש'רמולכ ַאּבירַאט רעד ןעבָאה
 יהּפ םעד טימ טריטעקָאק יז ןעבָאה טייצ רעגיבלעזרעד ןיא רעֶּבָא ןאטיל
 רטנעצ רעד טנעמָאמ ןעניזָאד םעד ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו ,טעטימָאק ןעשיל
 -לטרַאּפרעטניאנַא ןעװעג ןיא ןוא קיטילָאּפ רעשילױּפ רעגיטרָא רעד ןופ
 עשיליופ עויטקַא'נַא טרהיפעג טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא עוויטילַאָאק עשיא
 טכלעוו ,רהעוועג ןעלמַאז טימ ךיוא גידנערהיפנָא ,טייהרעקניליטש ,קיטילָאּפ
 .רעװ טימ ןוא ,ןעטַאדלָאט עשטייד עטריזילַארָאמעד יד ייּב טפיוקעג טָאה ןעמ
 | - ..עעמרא רעשיליופ רעד רַאפ ןעטַאדלָאס ןעריּב

 ףיוא עיטַאמָאלּפיד עשטייד יד טָאה רעוט-ללּכ עשידיא עשיווטיל טימ
 -געירָא רעונוא ןעפַאטנָא טכַאז רהעז טגעלפ יז :קיטילָאּפ ענייפ ַא טרהיפעג
 טימ ,ןעציטשרעטנוא וצ יז זנוא ןעגָאװצ ןוא עיטַאפמיס רעזנוא רעדָא עיצַאט
 דעק רעשיװטיל רעד זַא ,גידנעלעוו ,עיטַאמָאלפיד עשטייד יד ,טרָאװ ןייא
 יד וצ ןעלַאפנײרַא לָאז ,ליומ ןופ ןעזָאלסױרַא טוומעג טָאה יז ןעכלעוו
 סױרג ןעבעגעג ךיז טָאה ,רעניוטיל לד וצ ,עטסגיגנעהבא ןוא עטסכַאווש
 -ָאיצַאנ ערעדנַא עלַא טימ ךיוא םולש ןיא לַאפ ןעדעי ףיוא ןעּביילּג וצ הימ
 -טייד יד ןעכלעוו ,טַאר"הכולמ רעד רעדָא ,אּביראט יד ,אטיל ןיא ןעטעטילַאנ
 יד ןעלעטשרָאמ ץוח-יּפלּכ טפרַאדעב טָאה ,אטיל ןיא טעדנירגעג ןעּבָאה ןעש
 -עד ל"ה רעניד רעמַאוכרָאהעג ַא ןייז טפרַאדעּב אּבירַאט יד טָאה ,םײה רעד ןיא טסייה סָאד ,רעּבָא ,םינפדיּפלכ עימָאנָאטוא עשיווטיל עט'שרמולּכ
 -טייד יד ןעּבָאה םעד ץוח .דנַאלשטייד ןייק ןערהיפטיורא ןעלַאירעטַאמ-היור ערהיא טפרַאדעּב טָאה ןוא עירטסודניא רעשטייד רעד רַאפ טרָא-ץַאזּבָאנַא ןערעוו טפרַאדעּב ןַאלּפ ןעשטייד םצר טול טָאװ .אטיל .גנוריגער רעשטייד
 -נָא חרזמ ןיא טסָאּפרָאפ םעיינ 8 ןעדליב ןוא ןערעוו טריזינַאמרעג טזומע ןַאלּפ ןעגיוָאד םעד טײל אטיל טָאה ןייווכעלסיּב ,ןעטסינָאלָאק עשטייד יד רַאמ "עיצַאינַאלָאק רערעניא, ןופ דנַאל א ראפ אטיל ןעכַאמ טלָאזעג ןעש
 -עב ךיז ןעגָאה סָאװ ,ןעשנעמ ןופ בורייפ-לע ןענַאטשעּב זיא ןוא ןעּבילק -עג ןעוועג טשינרָאג טעמּכ זיא עכלעוו ,ַאּבירַאט יד ךרוד ןערעוװ טרהיפעג .ףרוד טמרַאדעב ןעבָאה םיצותעת םישעמ עלַא יד טָא ,..ןעסיירּפ-הרזמ טָאטש
 טינ ַאבירַאט עטשרע יד טָאה רעּבירעד .,ןעשטייד יד וצ ךילדניירפ ןעמונ
 ,אטיל ןיא םש ןעטוג ןייק טַאהעג

 ףעד ךיוא יו אטיל ןופ תונוּברוח עכילקערש יד ןוא טיונ עטיורג יד ,ןערָאװשנ רעכיילּב ןוא רעכיילּב ץלַא ,רעטייוו סָאװ ,ןעשטייד יד וצ סעיטַאּפמיס עטש'רמולּכ רעדָא ע'תמא ערעייז ןענייז ,ַאּבירַאט רע ןיא ןעּביילקפיונוצ ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאה רעניווטיל יד ,רעּבָא ,יוו
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 יד טֿפוטשעג ןעּבָאװ ,הכולמ עשיווטיל עגיגנעהּבָאנוא'נא ןעיוּבוצּבָא שנואוו
 -יוּבפיוא רעּסיורג ַא וצ ,רערעדנַא ץנַאג ַא וצ ַאּבירַאט רעד ןופ רעדעילגטימ
 טּפָא רהעז ךיז זיא עכלעוו ,קיטילָאּפ רעשיווטיל רענעגײא'נַא וצ ןוא טייּברַא
 ,קיטילָאּפ רעשטייד רעד טימ ןעגנַאגעגרעדנַאנופ קרַאטש ץנַאג

 ַא ןיא 1918 רעמוז ףוס םוצ ןיוש ךיז ַאבירַאט יד טָאה רעּבירעד
 ןצלחַאװ ךרוד טָאה ןוא תודוסי ערעסעּב ףיוא ןעּבילקעגרעּביא ןיז ןעסיוועג
 עטסעּב יד ןופ לייט ןעשּביה ַא ךיז ןיא ןעמונעגנײרַא עיצַאטּפָאָאק ךרוד ןוא
 -היפ רעד רעטנוא ךיז טָאה דלַאּב .רעוהט-ללּכ ןוא ןעטַארקָאמעד עשיווטיל
 רעיינ א טעדליּבעג שטיוועשזַאילס רעוהט-ללּכ ןעשיווטיל ןעטנאקעּב ןופ גנור
 ןענַאטשעּב זיא רעדעילגטימ בור רעטסערג רעד ןעכלעוו ןיא ,םוירעטסינימ
 ןופ םוירעטסינימ רעד .רעקיטילַאּפ עשיווטיל עטסואועּב ןוא עקניל ןופ
 םעד ןעצונוצסיוא ידֹּכ ,תוחוּכ ענייז עלַא טעדנעװעגנָא טָאה שטיוװעשזַאילש
 ןופ טיײקניגנעהּבָאטינ יד ןעּפַאכנײרַא ןוא טנעמָאמ ןעשיטילַאּפ ןעגיטסניג
 ןּוא טנעה עשטייד יד ןֹופ טשטילגעגסױהַא טשרָאקָא ךיז טָאה עכלשוו ,אטיל
 ןערָאװעג טכענקרעפ טינ עלייוורעד טנַאּפוקַא ןערעדנַא ןייק ןּופ ךָאנ יא

 טייצ עצרוק ַא טסלָאמַאד ןיּב ךיא ,שטיוועשזַאילס םוירעטסינימ רעד
 -עגסירַא טָאה ןוא טעּברַאעג לעיפ רהעז טָאה ,(* דעילגטימ ַא רענייז ןעוועג
 ,רעּבָא ,רעדייל ןהדמתה ןוא גנולקיווטנע עשיטילָאּפ ,דנַאטשרעּפ לעיפ ןעזיוו
 ןעװעג זיא סע ןַא ,טעּברַא גינעוו ױזַא ןערָאװעג ןעפַאשעג םהיא רַאפ זיא
 ןעפַאש וצ תֹוחֹוּכ עטסעּב יד טימ וליּפֲא טייצ רעצרוק ַא ןיא ךילגעמ טינ
 רעד ,ןַאגרָא ןעשירעבעגצעזעג ןערַאטנעמידור ַא ץוח .סעגיד'תושממ סָאװטע
 טעמּכ ןַאגרָא-הכולמ ןערעדנַא ןייק טייצ רעד וצ רעניווטיל יד ןעּבָאה ,ַאּבירַאט
 סע ןטכירעג - ןיד-תיּב ןופ ןענַאגרָא יד טלהעפעג ןעּבָאה סע ;טַאהעג טינ
 -עג טָאה ףוס םוצ .ןענַאגרָא-סטײקרעכיז ןוא-יײצילַאּפ יד טלהעפעג ןעּבָאה
 ַא ןופ ןעפַאשעּב םייּב ךיז טָאה ןעמ ןעכלעוו ףיוא ,חוּכ רקיצ רעד טלהעפ
 | .י!לייח -- ןערַאּפשנָא טזומעג טכַאמ-הכולמ רעיינ

 -גײרַא ןע שטיעשזַאילס 'ה ןופ ןערָאװעג ןעדאלעגנייא רעהירפ 10 גָאט ַא ןיּב ךיא (*

 טלעטשעג ּבָאה ךיא ,םיניגע עשידיא רַאפ רעטסינימ סלַא ,םויועטסינימ ןייז ןיא ןעטצרטוצ

 ןוא ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז עכלעוו ,עשידיא -לַאנָאיצַאנ יו ,צניימעגלַא--םיאנת  עניימ

 ןיא ןירַא ןענעז רימ טימ םענייאניא .םוירעטסינימ ןיא ןעטצרטעגניירַא םעדכָאנ ןיב ךיא

 -ײמכַאר .1 ןוָא םינינע עטסגינייווסיוא רַאּפ רעטסינימ-ףליהעג טלַא ,םירּבנעזָאר ,ש םוירעטסינימ

 ץ'רַאפ םיאנּת עניײמעגלַא יד .,עירטסודניא ןוא לעדנַאה רַאפ רעטסינימ-ףליהעג סלַא ,שטיוועל

 טָאה עכלעוו ,ץנערעפנָאק עשיטסינויצ ַא טײברַאעגסױוא טָאה םוירצטסינימ ןיא {ןצטצרטנײרַא

 .אנללוו ןיא ןעּבילקעגפיונוצ םיּפעט ערעדנַא ּבצילוצ טלָאמעד ךיז
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 ,טיוּבעגסױא ןעוועג טינ ןענעז ןענַאגרא עטנהָאמרעד יד רָאנ טינ ןוא

 ןעשּביח ַא רַאפ טלהעפעג ךָאנ טָאה סע - ,טלהעפעג ןעגָאה ייז רָאנ טינ

 ןענָאק יז לָאז ןעמ ןעכלעװ ןופ ,לַאירעטַאמ רעד וליפַא ןענַאגרָא לייט

 ןרעגרע ךס ַא ןעוועג ןיוש זיא סָאד ...ןעיוג

 -ָאה ייז :רעסעּב ןענַאטשעג ןעקַאילַאּפ יד ןענעז טרּפ ןעטצעל םעד ןיא

 -טינעג רעשיטקַארּפ ןוא גנודליּב טימ ןעשנעמ להָאצ עשּביה ַא טַאהעג ןעּב

 ןיירעוהט רעכילטכירעג ןוא רעוװיטַארטסינימדַא . ,רעשירעּבעגצעזעג ןיא טייק

 -ַאה םעד ץוח .ןעיּבפיוא ן'רַאפ לַאירעטַאמ רעטוג ַא ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 ןעיּבפיא ןיא ןעטלַאהעג ןיוש טייצ רעגיזָאד רעד וצ ןעקַאילַאּפ יד ןעּב

 "צֹּב ןעװעג זיא עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא עשירעטילימ ס'יקסדוסליפ ,לייח רעייז

 ,(אווָאקסיָאוװ ַאיצַאזינַאגרָא ַאקסלָאּפ) ,ו .ָא .ּפ תובית ישאר יד רעטנוא טנַאק

 ,הגרדמ עשּביה ַא טכיירגרעד טאהעג טסלָאמַאד ןיוש טָאה

 טעװ זעק רעשיװטיל רעד) זיב ,טרַאװעג ךיוא ןעּבָאה ןעקַאילָאּפ יד

 טלהיפעג ךילריטַאנ ךיז !ןעּבָאה .יֵז ןללומ ןופ ןעשטייד יד ייּב ןעלַאפסױרַא
 ףיוא טרַאװעג רָאב/ 2 ןעּבָאה רעּבירעד ןוא רעגיװטיל יד רַאפ רעקרַאטש

 ןוא .אטיל .עגיד'רקפה יד ףיוא 'ןיז ןעפרַאװּפױרַא ידּכ ,טנעמָאמ ןעגיסַאּפ םעד

 7 יז ןעּפַאכרעּפ
 קסנימ ןיא אװקסָאמ ןופ ןָאטעג קורא ךיז ןעּבַאה טעקיװעשלָאּב יד יו

 בָא ןעּבָאה ןעשטייד יד ןענַאװ ןופ ,רעדנעל יד גידנעמחענרעפ ,רעטייוו ןוא

 תֹוחֹוּכ עניילק ערעייז ףיוא גידנעקוק טינ ,ןעקַאילַאּפ יד ןעּבָאה -- ,ןעטָארטעג

 -ללא ,אגליוו ןעּפַאכרעּפ וצ טייצ יד ןעמוקעג זיא סע זַא ,ןענופעג ,אטיל ןיא

 .ןַאס סָאד ןעלעוו סעקיװעשלַאּב יד רעד

 1918 רעבמעצעד ףוס םוצ סעקיװעשלָאּב יד ןיוש ןעבָאה אנליוו ןיא

 -ףִא עשיטסינומָאק עטיוּבעגפיוא עיינ ַא ןטסָאּפרָאפ ןעשיטילָאּפ רעייז טַאהעג

 ,"ןעטַאטוּפעד-רעטיײּברַא ןופ טאר, ַא ןוא עיצַאזינַאג

 -יגַאנרָא-טַאר ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה עיצוטיטסניא עטצעל יד

 עטניטסעפעּב ַא 5 'מונ סאג ַאינָארװ רעד ףױא ןעמונרעפ צעי טָאה ןואַאז
 ןופ ןינּב םעד ןעּבעג טגעהָאגנ ץנַאג ,טרָאטש ןופ רטנעצ םעד ןיא עיציזַאּפ

 גנוריגער עשיווטיל יד סָאװ ,ייּברעד ןיא שיטסירעטקַארַאכ ,,.ַאּבירַאט רעד

 ייטסינֹמָאק םעד ןעריטסערַא וצ רָאנ טינ טכַאמעג טינ 3 רַּפ ןַייק וליּפֲא טָאה

 ןיא םהיא ןערעטש ןצ וליּפֲא רָאנ ,/ןעטאטופעד-רעטיינ ַא ןפ טאר, ןעש

 ענייז ןיא טייק'שיתב-לעּב עשיטדָאטש יד ןעּפַאכרעפ וצ ןעּבערטש ןייז

 ןעטסינומָאק יד ןעגעלפ געט-רעבמעצעד עטצעל יד ןיא ןרהעמכָאנ = ,,,טנעה |
 ןעסַאג רענליו עסיורג יד רעּביא סעיצַאטסעּפינַאמ טימ |} עגמור ; גָאט עלַא
 ,סענהָאּפ עטיור טימ טייל עגנוי עשיטסינומָאק טרעדנוה עכילטע ןעגעלפ ייּברעד
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 צרַאװש עשיטסינומָאק עמערטסקע ןהעזעג ךיז ןעּבָאה סע עכלעוו ףיוא

 -עישרעפ ןעיירשסיוא {וא| ןעסַאג יד רעּביא ןהעגמורַא ךילעמַאּפ ,ןעטפירשפיוא
 -על, "!טיוט רעד -- עיזַאושזרוּב יוצד רַאש, .- יוש ,ןעגנוזָאל עלַאקידַאר ענעד

 "טַאירַאטעלָארּפ רעטגינייארעפז ועד לָאז ןעּבעל "!םזינומָאק רעד לָאז ןעּב
 רעצנַאג רעד| ךיז . טגעלפ ; ַאּבירַאט רעד ןופ ןינּב םעד רַאפ רעטייוו ױזַא ןוא

 דָאט יד "!ּבָארַא אביראטק :לוק ןייא ןיא ןעיירש טגעלפ ןוא ןעלעטשּבָא ןומה
 .גנוריגער רעשיווטיל גרעד ןופ טײקכַאװש יד טגָאזעג רעסעּב .רעדָא ץנַארעל

 ךיוא טָאה סעיצַארטסנָאמעד טגיזָאד יד יב ןליַא .זָאי ,סיורג יזַא ןעוועג זיא

 ,,ונרעטשעג טינ רענייק
 .עגַאל יד זיא ןפֹוא אזַא ףיוא זַא ,רעּבירעד טינ רעדנואוו ןייק זיא'ס

 י"רעפ ;רעגרע גָאט ןופ ןערָאװעג אנליוו ןיא גנוריגער רעשיווטיל רעד ןופ

 ץלַא ,רעטייוו סָאװ | ,ןצרָאװעג ייא ןעטסינומָאק יד ןופ עגַאל יד -- טרהעק
 | ,רעטסעפ

 "וצ ,ןײרַא טלַאפ .אנליוו יו ,גידנעהצז ,ןעקַאילָאּפ יד ןעּבָאה רעּבירעד

 ןייק ,טנעה עשיטסיוועשלָאּב יד ןיא ,רעניווטיל יד ןופ טיײקכַאװש רעד בעיל
 ידּכ ,טגנערטשעגנָא תוחוכ .עניילק ערעייז ןעּבָאה ןוא טַאהעג טשינ הרירּב

 ,סעקיװעשלָאּב יד ןופ טדָאטש יד ןעסײרסױרַא
 רעיײז אנליו ןיא טַאהעג ךיוא טייצ רעד ןיא ןעּבָאה .ןעקַאילָאּפ יד

 ואוו  עישטערַאז ףיוא יטסענָאג זיוה סָאד ןעוועג זיא סָאד ,"עיציזָאּפ עטגיטסעפעג,

 ,ןצטורקער ערעייז טריטשומעג ןעּבָאה ייז ואוו ,ןייז-ילּכ ןצבילקעג ןעבָאה יײז
 ןעּברָאװעגנָא ךס א רעּבמעצעד טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןעּבַאה ייז עכלעוו

 -ַאטשעּב זיא אנליוו ןיא טנעגיטנָאק-רקיע רעד .,עעמרַא רעשיליוּפ רעד רַאפ -
 יד ןופ .רעליש ערעטלע ןופ ,ךעל'םירוחּב עגנוי ץנַאג ןופ טסלָאמַאד ןענ
 ,ןעלוש עשיליוּפ רענליוו

 ..גָאס ןעלעה ןעטימ ןיא ,ןעפָא ץנַאג ןעמוקעגרָאּפ זיא ץלַא סָאד
 רצ טקורעגוצ רעטנעהָאנ ץלַא לייוורעד ךיז ןעּבָאה סעקיועשלָאּב יד

 .ןצרָאװעג םעד תמחמ זיא אנליוו ןיא טסָאּפרָאּפ רעשיטסינומָאק רעייז ;אנליוו
 .יירעגיד'תוזע ןוא רעיירפ ץלַא ,רעטייוו סָאװ

 רעטייווצ רעד ןיא ןעסָאלשעּב טָאה אנליוו ןיא גנוריגער עשיווטיל יד

 ןעציש וצ יד לייח סעטָאר רָאּפ ַא ןעריזיליּבָאמ וצ רעּבמעצעד טפלעה
 ,סעקיװעשלָאּב יד ןעגעקטנַא "אנליוו

 'וצ גנונפָאה ןייק ןעּבָאה טנָאקעג טינ רעניווטיל יד ןעּבָאה ךילריטַאנ
 ;סעקיוועשלָאּב יד טייצ עסיװעג ַא ןעטלַאהוצנייא וליפא רעדָא ןעּביירטרעפ
 -ַארטסנַאמעד ַא רעדָא עשילַארָאמ ַא רהעמ ןעּבָאה טפרַאדעּב טָאה לייה רעייז
 טינ ןעּבָאה רעניוטיל יד זַא ,ןעטייה טּפרַאדעּב טָאה סע ;גנוטיידעּב עוויט
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 ןעמָאגרעּפ ןעּבָאה ייז. זַא ,דנַאטשרעדיװ 8 ןהָא אנליוו ןצמהענרעפ ןעזָאלעג
 ,,"אבליוו רַאפ טולּב רעייז

 ןעוָאלרעפ וצ תונכח עלַא טכַאמעג גנוריגער עשיווטיל יד טָאה ייּברעד
 ךיא .אנוָאק ןייק ןערהָאפוצרעּבירַא דלַאּב ןעסָאלשעב טָאה יז ןוא אנליו
 ןיימ ןעוָאלרעּפ וצ ץלעופ טינ רימ יב ןָעק ךיא וַא ,טרעלקרעד ןַאד ּבָאה
 ,,עיטימעד ןיא ןעּבעגעגנָא ךיז ךיא גָאה רעּבירעד ןהנּכס 8 ןיא טדָאטש

}1 

 ,ןינּבַאבירַאט םעד ןופ עיסימעד רעלעיציפָא ןיימ ךָאנ גידנעהעגסיורַא
 -יז רעד ןיא רעטסינימ סלַא טגילייטעב ךיז לָאמ ןעטצעל םוצ ּבָאה ךיא ואוו
 ,1918 רעבמעצעד 31 םעד דנעװָא ןופ רעגייז א 8 ּםורַא סאג ן'פיוא ,גנוצ
 -ַאװַאק גילדנהעצ עכילטע סַאג ן'פיוא טקרעמעּב גנורעדנואוועּב טימ ךיא ּבָאה
 ףיוא סַאג טייז ןייא ןופ ןעפרָאװעג גידנעטייר ךיז ןעָאה עכלעוו ,ןעטסירעל
 ןךיג ףױא !םייה ַא !טייה א, :שילוּפ ףױא ךיה גיו ,רערעדנַא רעד
 רעד ןוא יירעסיש ַא טרעהרעד ךיז טָאה דלַאּב "ךיג ,ןעמָ}רק יד טסילש
 סנױזַא ָאד זיא סָאװ ,ןהעטשרעפ טנעקעג טינ טָאה סָאװ ,םלֹוע רענעקָארשרעד
 ,,םייה א ןָאטעג ףרָאװ 8 ךיז טָאה ,ןעמוקעגרָאפ

 -רעד ןעּבױא םעד ןעטייז עלַא ןופ טלעגנירעגמורַא ייז ןעּבָאה לּכ"םדוק
 -ומָאק יד ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו ,טאגיאינָארװ ףיוא 5 'וג ןינּב ןעטנהָאמ
 רעד ןופ ,ק .צ רעד ,ןעטַאטוּפעד-רעטײברַא ןופ טַאר רעד :?עדַאטיצ עשיטסיג
 ךיוא יװ ,עשיטסינומָאק עגירעביא יד ןוא ײטרַאּפ רעשיטסיגומָאק רעגליוו
 ,סעיצַאזינַאגרָא עשירַאטעלָארּפ-ןײמעגלַא .עגינייא

 ןוא ןעגנוציז ענעדעישרעפ ןעמוקעגרָאפ טרָאד טלָאמעד דָארג ןענעז סע
 ןעועג זיא ,לַאז ןעסיורג םעד ןיא רעּבָא סרעדנוזעּב ,ללכּב ןינּב םעד ןיא
 ,םלוע רעשביה א טלעמַאזרעפ

 .זומודמו סרעּפרַאװנעלױק ,ןעסקיּב ןופ ןעקַאילָאּפ יד ףיוא ןערעייפ וצ ןעּבױה -עגנָא דלַאּב ןעּבָאה ןוא בורל ןייזיילּכ טַאהעג ןעּבָאה ןעטסינומָאק יד
 ,1919 רַאונַאי ןעטשרע ןופ גָאט ןעצנַאג םעד טעמּכ ןוא רעצמעצעד 21 ןופ טכַאנ עצנַאג יד טרעיודעג טָאה יירעסיש עגיטייז"עדייּב יד

 ,ןעקַאילַאפ יד ןעבעגרעטנוא ךיז ןּומ ןעמ זאט ,םלוע םעד טרעלקרע ייז ןעכ -ָאה ,ןעטלַאה טינ רעטייוו ךיז ןעק ןעמ וַא ,גידנעהעז .שארּב ןעשטיוועלעמיש ןעגנוי םעד טימ רערהיפ עשיטסינומָאק עגנוי יד ןעזיװעגסױרַא ןעכָאה הרובג ערעדנוזעּב ַא .הרובג סיורג טימ טגידייטרעפ ךיז ןעּבָאה ןעטסינומָאק יד
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 ןעּבעגרעטנוא רעדיײא ,ןעּברַאטש רעסעּב ןעליוו ,רעהעטשרָאפ יד ,ייז רעּבָא
 ,ןערעדנַא םעד ךָאנ רענייא ,ןעשנעמ ףניפ עלַא ךיז ייז ןעּבָאה ןַאד .ךיז
 דלַאּב יז טָאה ןעמ ןוא ןעּבעגעגרעטנוא ךיז ןעּבָאה עגירעּביא יד ,ןעסָאשרעד
 ,הסימּת ןיא טרהיפעגּבָא

 ןיא ןעגיל ןעּבילּבעג עלייוורעד ןענעז רערהיפ עשיטסינומָאק עטיוט יד
 ייןעסָאשרעד ךיז ןעּבָאה ייז ואוו ,(ןערעטוס) רעלעק ןופ רדח םעד

 לָאמ ןעטשרע םוצ םיבשֹוּת רענליוו יד ןעּבָאה 1919 רהָאי םעיינ םעד
 ,םשור ןעדילָאס ןייק טכַאמעג טינ טָאה יז ,גָאטייּב עעמרַא עשיליוּפ יד ןהעזרעד
 ײלױּפ יד .עעמרַא רעשטייד רענעגנַאגעגקעװַא טשרָאקָא רעד ךָאנ סרעדנוזעּב
 ,ךעלגניא ענעסקַאװעגרעטנוא ןופ ןענַאטשעּב בוריּפ-לע ןעגעז ןעטַאדלָאס עש
 -ַאלק ערעכעה יד ןופ רעליש ,טנהָאמרעד ןעּבױא ןיוש יו ,ןעוועג ןענעז סָאד
 ,רעדיילק עליוויצ ןעגָארטעג טָאה בור רעד .ןעלוש עשיליוּפ רענליוו ןופ ןעס
 ,טגינייארעפ ייז טָאה ךַאז ןייא ,ענעדעישרעפ ןעוועג ךיוא ןענעז ןייז-ילּכ יד

 ייןעדיא וצ האנש יד - ןעװעג ןיא סָאד ,טרענעשרעפ טינ םגה
 עיצאּפקַא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאּפ !גידריווקרעמ

 וליפַא ךיז ןעּבָאה ייז רָאנ ,ןעקַאילָאּפ יד ןָא ןעוועג םקונ טינ ךיז ןעדיא ןעּבָאה

 ןייק ןעּבָאה ןעקַאילָאּפ יד ןייז וצ ןעמונעּב ךילדניירפ רעגינעוו רעדָא רהעמ
 ןעדיא ףױא האנש טימ ךיז ןעפרַאװאוצּפױרַא טַאהעג טינ דוסי ןערעדנוזעּב
 ןופ טרעקַאלפעג ןוא טנערּבעג ןעטָאדלָאס עשיליופ יד ןעּבָאה ךָאד - ןוא

 ..!ןעדיא וצ האנש
 יירד ךרעּב ,עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ ךשמ ןעצנַאג טעד ןיא טעמּכ

 יד יב .ןעמֹוקרָאפ טנעקעג טינ ןעדיא ןעגעג ןעסעצסקע ןייק ןעּבָאה ,רהָאי
 אזא זַא ,סעקיװעשלָאּב יד ייַּב רעטעּפש יו ױזַא ,טלהיּפעג ןעמ טָאה ןעשטייד

 ןוא ןעזָאלרעד טשינ טושּפ סָאד ןעלעוו ייז זַא ,ןהעגנָא טינ ייז ייּב טעװ ךַאז
 ןעטלַאהניײא ,,,טזומעג ךיז ןעמ טָאה ְךעּבירעד

 ןענעז "ןערענָאיגעלק עשילױּפ יד יו ,דלַאּב ךיז טָאה םעד ּבעילוצ
 סע !םָארגָאּפ ןופ ערעפסָאמטַא'נַא טדָאטש ןיא ןעפַאשעג ,אנליוו ןיא ןיירַא
 ךיז טָאה סע רעּבָא ,ןעגנַאגרעד טינ ךילטנעגייא לָאמ םעד סָארגָאּפ םוצ זיא
 רהעמ ןערָאװעג זיא סטוג ןוא ּבָאה ןייז ,ןעּבעל ןייז ,דיא רעד זַא ,טלהיפעג
 -ליו יד וצ ןעטַאדלָאס עשילױּפ יד ןופ ןעמהענַאב רעד .רקפה רעגינעוו רעדָא

 לָאּפ רעד .רעגיד'תועשר ַא ןוא רעגילעזדנייפ ַא רהעז ןעוועג זיא ןעדיא רענ
 ..ןעטפול רעד ןיא ןעגנַאהעג זיא םָארג

 יד ןיא זיא ןָא גָאט ןעטשרע םעד ןופ זַא ,ןייז הדומ זֹומ ןעמ ,תמא
 ךיא ,טנַאדנעמָאק ןעשילױּפ םעד ןופ העדומ ַא ןעגנַאהעגסױא ןעוועג ןעסַאג
 יד ןעמוקעּב ןעמ טעוװ ןערימָארגָאּפ רַאפ זַא ,ןעועג הרתמ טָאה רע רעכלעוו

1244 



 יװ ,רעּבָא ,טָאה העדומ יד ,ךיוא ףָארטש-טױט וליפַא ןוא ףָארטש עטסרעווש
 טינ ןעיא יד ןוא ןעקָארשרעד טינ ןעקַאילַאּפ יד ,ןימ םעד ןופ תועדומ עלַא
 ןילב ןענעז סָאד זַא ,טסואועג טושּפ טָאה ןעמ .טגיהורעּב סרעדנוזעּב
 -לעזעג"עשיליּפ, עטעדליּבעג יד זַא ,ןענָאז טינ טימרעד ליוו ךיא ,,.םירוּבד
 ,ָאד !ןייג ,םָארנָאפ םעד טלָאװעג ןעּבָאה ןעריציטא עשיליופ יד ןוא ?טפַאש
 טָארגַאּפ ַא וַא ,ןענַאטשרעפ ןעקַאילָאּפ עטעדליּבעג יד ןעּבָאה ,םוטעמוא יו
 -ערטש רעייז זַא -- ןוא ,ןעדָאש קרַאטש דנַאלטױא ןיא יז טעװ ןעדיא ףיוא
 ןערעװ ןעטלַאהעגּבָא רעּבירעד ןעק "ןעליופ עסיורג, ַא ןעפַאשעּב וצ ןעּב
 ףיוא סרעדנוזעּב ןוא ןומה םעד ףיוא העּפשה רעייז זיא ,קילגמוא םוצ ,רעּכָא
 ןעטלַאהקירוצ ייז ןענעק לָאיזײז זַא ,עקניניילק וצ א ןעוועג ןעטַאדלָאס יד
 | ,טָארגָאּפ ןופ

 יד טימ רעקיטַאנַאפ עלַאגָאיצַאנ ײלרעלַא יד ןעּבָאה ףיט וצ ןוא גנַאל וצ
 ליה םעד טימ ןומה ןעגיזָאד םעד ןופ המשנ יד טעטפיגרעפ שארּב םעקעדנע
 ןעליו ייז ןעװ ןעשעלוצנייא תלוכיּב ןייז ןעלָאז ייז זַא ,םויטימעסיטנַא ןעד
 | .ןעדיא וצ האנש ןופ רעייפ ןעטרעקַאלפעגרעדנַאנַאפ םעד

 -גַאנעג אטיל ןיא הלשממ עשיליופ עצרוק עגיטלָאמעד יד זיא רעטייוו
 ןערָאװעג טרעלקרעד זיא ,סנעטשרע ןָאלּבַאש ןעכילנהעוועג םעד טייל ןעג
 -ןוזעּב א ןהָא ןעמ טָאה הירפ 6 זיִּב דנעװָא 9 ןופ ןוא דנַאטשוצ-סגנורעגַאלעּב
 םלוע םעד ןעמ טָאה ,טנעטייווצ ;סַאג ן'פיוא ןהעגסױרַא טרָאטעג טשינ ןייש רעד
 -עגּבָא געט עכילטע ןופ ךשמ ןיא ןייז-ילּכ עלַא זומ ןעמ זַא ,ןעוועג עידומ
 תוריד עטַאוװירּפ ןיא ןעגנוכוז טכַאמעג ןעמ טָאה ;רוטנַאדנעמָאק רעד ןיא ןעּב
 -רעד טָאה ןעמ ןוא ןייז-ילּכ טש'רמולּכ טכוזעג טָאה ןעמ ,ןעדיא ייּב רָאג ןוא
 לייט ןעשּביה ַא ןוא ןצנעלעג טכעלש זיא סָאװ ,ץלא ןעמונעג ןעטלעז טינ ייֵּב
 ןעזָאלעגסױרַא ןעמ טָאה ,סנעטירד .,ןעגעלעג טוג זיא סָאװ ,םעד ןופ וליּפֲא
 עעמױַא עשיליּפ "עגנוי, יד טָאה ןעמ ואוו ,לעטעלּב ןעשירעטילימילעיצעפס ַא
 ,(* ןיירַא לעמיה ןיא ןעּביוהעגּפױא

 טיג ןעטלָאװ סעקיװעשלָאב יד בוא זַא ,טייקסיװעג טימ ןעגָאז טינ ךיז טזָאל סע (*

 רעד זַא ,ךילגעמ רחעז זיא סע .אנליוו ןיא טָארגַאפ א ןעמוקרָאפ טלָאװ ,אנליא ןעמענרעפ

 צרעייז ןעטלַאהוצנייא ןעבעגנייא רשפא ךיז טלָאװ טכַאמ רעשירעטילימ ןוא רעליוויצ רעשיליופ

 ףעד טליּפש םָארגָאּפ ַא יב עלָאר רקיע רעד זַא ,ןעטעגרעפ טיג ,רעּבָא ,רָאט ןעמ ,ןעטַאדלָאס

 ןעטַאדלָאט יד םעדכָאנ ןײרַא טפעלש רעּכלעוו ,ןומח רעטעוועוװעשוּבוצ ןוא רצטעוועדליוורעפ

 לייט רעסיורג ַא סיוועג ןוא ןעריציפָא עשיליפ יד ,טכַאמ עשיליופ יד ,לשמל ,ןעּבָאה סע .,ךיוא

 -- ןוא םָארגָאּפ ןייק טלָאװעג טינ ןפוא םושּב גרעבמעל ןיא ץנעגילעטניא רעשילוּפ רעד ןופ
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 רעפ ןעּבַאה ןעקַאילַאּפ יד טייז ,געט ףניפ רעּבירַא םיוק ןענעז סע
 לייח ןעשיטסיװעשלָאּב םעד ןופ לייט רעטשרעדָאפ רעד יו ,אנליוו ןעמונ
 ןיא ןוא ןעקַאילַאּפ יד טּפַאלקוצ טָאה ,אנליו וצ טקורעגוצ ךיג ךיז טָאה
 ןופ גיד'חרזמ-ןופצ געלשעג ןעצרוק א ךָאנ רַאונַאי 6 ן'פיוא 5 ןופ טכַאנ רעד
 | ,טדָאטש יד ןעמונרעפ אנליוו

 ,ןיכעק עשיליופ ןיימ רימ טָאה הירפרעד ןיא רַאונַאי ןעטסקעז םעד
 יד לופ ןיוש, :הרושּב יד טגָאזעגנָא ןעגיוא יד ןיא ןערהערט טימ ,ַאגיװדַאי
 | ."!סעקיװעשלָאּב יד טימ טדָאטש

 -עגנָא טוג רהעז רעטניװ רַאפ וליפא ןעוועג ןענעז סעקיוװעשלָאּב לד = |
 ןוא רעטנוזעג רעד ןעפרָאװעג ךיז טָאה ןעגיֹוא יד ןיא ,טריּפיקע ןוא ןָאהט
 :גייא בור יּפ"לע ןעוועג ןענעז סָאד ;ןעטַאדלָאס יד ןופ ןהעוסיוא רעגיטפערק
 לייהט רעטסערג רעד .עינרעּבוג רערגָאלַאװ ןוא רעקסלעגנַאכרַא ןופ רעניואוו
 "נא ןסנעכייצ רעדָא סעדיַאקָאק עניורּב-ךילטיױר רעדָא עטיור ןעגָארטעג טָאה
 ,רעווש רהעז ןעוועג זיא טַאדלָאס ַא ןופ ןעדיישרעטנוא רעציפָא

 ללכּב סעקיוועשלָאּפ יד ךיז ןעּבָאה גנורעקלעפעּב רעגיטרָא רעד וצ
 ,טכעלש טינ ןעמונעּב

 -רעּפ רעד ןיא גנורעדנערעפ יד ףיוא ןעזייוואוצפיוא טנַאסערצטניא זיא'ס
 רַאפ ןעמוקעגרָאּפ זיא עכלעוו ,ןעטַאדלָאס עשיסור יד דצמ ןעדיא וצ שינעטלעה
 טָאה ןעטַאדלָאס עשירַאצ עשיסור רַאפ זַא תעּב ,רהָאי רָאּפ עטצעל יד
 ןענעגענעּב םייּב המחלמ רעד ןופ רהָאי ןעטשרע םעד ןיא דיא רעכילטיא
 -- ,תועשר ןייק ןָאטנָא טינ םהיא לָאז ןעמ ,ןעּבָאה ארומ טגעמעג ייז טימ ךיז
 ,גיהֹור ןוא רעכיז ץנַאג טלהיפעג עעמרַא רעטיור רעד רַאפ ןעדיא ךיז ןעּבָאה
 ןופ הביבט רעד ןיא .טשרעהעג טָאה עכלעוו ,םָארגָאּפ ןופ ערעפסַאמטַא יד
 -טלעוו רהָאי ןעטשרע ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא עעמרַא רעשירַאצ רעד
 ןערָאװעג זיא ןוא עעמרַא רעטיור רעד ייּב ןערָאװעג ןעלַאפרעפ זיא ,המחלמ
 - ,דמערפ

 עטר יד זַא ןעניימ וצ תועט רעסיורג ַא ןעוועג ,רעּבָא ,טלָאװ סע
 ,םזיטימעסיטנַא ןופ יירפ רָאג ןעוועג זיא עצמרַא

 רעד זא ,טַאהעג ארומ רעּבירעד ךיוא ןעדיא ןעּבָאה אנליוו ןיא !ןעמוקעגרָאפ רע זיא ךָאד

 עלצרוטלוק יד ןופ העפשה רעד ןופ ןעיירדסיוא טינ ךיז לָאז ןומה רעטצעהעג ןֹוא רעטציירעג

 יד זיא ללכּב ,לגוסמ ןעוועג זיא רע ןעכלעוו וצ ,סָארגָאּפ א ןעכאמ טינ לָאֹז ןוא ןעטנעמעלע

 דחּפ רעד טָאה ,ךילגתעוועג יוו ,ןוא ןיילא םָארגָאּפ רעד רעדייא ,רעגרע םָארגָאּפ ן'ראפ ארומ

 ,..ןצגיוא עסיורג
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 יד ןיא ןיירַא ףיט טגנירד רעכלעוו ,להיפעג ַא זיא םויטימעסיטנַא רעד
 םוצ רוד ןייא ןופ גידנעהעגרעּביא ,טרעוו רעכלעוו ןוא ןעשנעמ ןופ קיכיסּפ
 ַאוַא ןוא עפיט ַאזַא טייהניואוועג ַא רעטרעדנוחרָאיליפ ןופ ךשמ ןיא ,ןערעדנַא
 רעטרעדנה ןופ טעגרַא עלערוטלוק ַא גיטוג יא סע זַא ,ענעסענעננייא
 ,םיטימעטיטנַא םעד ןענעק המחלמ עגידנעטש ,עגיסעמגַאלַּפ ַא ןוא ןערהָשי
 רעד ןיא ,טייהניױאװעג רעגיױָאד רעד ןופ ןעצנַאגניא ןערעװ וצ רוטּפ ידּכ
 ךָאנ טָאה ,ןערהיא לייט ןעטיורג ַא רעייז ןיא תוחפה-לכל ,עעמרַא רעטיור
 טגעלפ עכלעוװ ,םזיטימעסיטנַא רעד סיוועג ,שַא רעטנוא רעיימ יו ,טעילטעג
 ןרעטרעוו} עוויאַאנ-שידניק רעדָא עטכעלש ןיא ןעזײװסױרַא ןעטלעז סינ ךיז
 טייצ רעצרוק ַאוַא ןיא רעייפ רעד ךיז טָאה ןעּבױא ןופ סָאװ ,סָאד רעּבָא
 -כיו יד ףיוא סיוועג ףיוא טזייוו ,שַא ןופ טכיש רעּבָארג ַאזַא טימ טקעדעּב
 שינערהעקרעיא רעשיטסיװעשלָאּב רעד טימ סָאװ ,טקַאּפ םעד ןופ טייקניט
 טימ עיצַאטיגַא עשיטימעסיטנַא עניד'הפצוח ןוא עגיד'תוזע ענעפָא יד טָאה
 - ,טרעהעגפיוא ּפַאלק ןייא

141 

 א רָאג אנליו ןיא ןעסירעגניירַא ךיז טָאה עעמרַא רעטױר רעד טימ
 ןַא ןעזיװעּב אטיפ ןיא ךיז טָאהס ,לעטדגיו רעטנַאקעה טינ ַא ןוא רעייצ
 רתעמ טריטשומעגטיוא ןוא טנעּפָאװעּב ,טריזינַאנרָא ןעוופג זיא עכלעוו ,עעמרַא
 -צָּב ןיא ,רעּבָא ,חֹוּכ רחיא ןעעמרַא עשיאעּפָארליא עלַא יו ,רעגינעוו רעדָא
 -רעּביא םעד ןיא ךיוא רָאנ ,חֹוּכ ןעשיזיפ ןעּבָארג םעד ןיא רָאנ טינ ןענַאסש
 -עג טָאה עעמרַא עגיזָאד יד ,חוכ"סגנודיירנייא םעד ןיא רעדָא ,חוּכ-סגנוגייצ
 יז ואװ ,דנאלסיא ןיא ךיוא רָאנ ,םייח רעד ןיא ךיז לַּב רָאנ טינ טרהיפ
 רַאפ ןוא ללכּב םוילַאיצָאס םעד רַאפ עיצַאטיגַא עסיורג ַא ,טנעקעג ףָאנ טָאה
 ,טרפב טַאירַאטעלַארּפ ןופ רוטַאטקיד ןוא טכַאמ-ןעטַאר רעד

 טפרַאדעּב טָאה ,תוחפה-לכל עעדיא רהיא טל ,עעמרַא עסיור ל"ז
 יז ןעקילגעּב ֹוצ ירּכ רָאנ ,ייז ןעטכענקרעפ וצ ידכ טינ ףעדנעל ןעמעננייא
 טרהיפעגנייא ןעוועג ןיא עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-הכולמ רעגיּבלעז רעד טימ
 רָאנ ןענעלוצ טפרַאדעּב יז טָאה חוּכ ןעשייפ רהיא ,דנַאלסור-ןעטַאר .ןיא
 םעד רעּביא רוטַאטקיד יד ןעּפַאכרעפ טוצימ םעד ןעפלעה וצ ידּכ ,וצרעד
 עטיור יד ...ןעפלָאהעג טיג טָאה ,,,גנודייררעּביא יד ואוו ,ןעטרָאד רעדָא ,בור
 .ןעגָארג םעד ןָא רָאנ ןערַאּטשנָא ךיז טגעלפ עכלעװ ,טלעװ רעטלַא רעד ןופ עעמרַא רעד ןופ עעמרַא-גנַאגרעּביא ןימ 8 ןערעוו טפיַאדע טָאה עעמרַא
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 ןערַאּפשנָא ךיז זומ סָאװ ,טלעוו רעיינ רעד ןופ עעמרַא רעד וצ ,חוּכ ןצשיזיפ
 / ,רשוי םעד ןוא לכש םעד ןָא

  זיא סָאד - שינעדעררעּביא ךרוד עעמרַא עשירענגעק יד ןייז חצנמ
 ַאזַא ייּב .טגָאזעג טָאה עעמרַא עטיור יד ןעכלעוו ,טרָאװ רעיינ רעד ןעוועג
 טלעיּפשעג ןעצינערג יד ןוא ןעגנוטסעפ יד ןעּבָאה המחלמ ןערהיפ ןופ םעטסיס
 | ,.רעהירפ יװ ,עילָאר יד טינ ןיוש

 רעטריזינַאגרֶא רעד המהלמ רעד ןיא ךיז טָאה לָאמ ןעטשרע טוצ

 םהיא טָאה ןוא ןייז-ילּכ ןופ ףמאק םעד ןיא טשימעגניירַא ןעעדיא ןופ ףמַאק

 ,טרעטנָאלּפרעּפ

 -עגנָא ךיז טָאה סעקיוועשלָאּב יד ןופ טדָאטש יד ןעמענרעפ םעד טימ
 -ןעסַאג עגיטרַאטױרג ,ןעגניטימ-טרעצנָאק ,ןעגניטימ ןופ הפוקּת עיינ ַא ןעּבױה
 -ער ןופ ןעלעיּפש ןוא ןעגניז ן'טימ ,סענהָאּפ עטיור טימ סעיצַארטסנָאמעד
 ןופ ןוא עזעילעסרַאמ רעד ןופ ןעגנַאלק יד רעטנוא .רעדעיל ערענָאיצולָאװ
 -יַּב יד ןוא אנליוו ןיא ןיירַא סעקיװעשלָאּב יד ןענעז לַאנָאיצַאנרעטניא םעד
 ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ ןעגנילק וצ טרעהעגפיוא טינ ןעּבָאה רעדעיל עד
 יד ייּב ןעּבָאה ללכּב ןעטקעפע עשילַאוטַאעט יד .אנליו ןיא ןייז רעייז
 עסיורג ַא טלעיּפשעג ,גיניזטסואוועּב טינ רעדָא גיניזטסואוועּב ,סעקיװעשלָאּב
 ערעטערג ַא ךס ַא ןומח םעד ףיוא ןעּבָאה ןוא גנומיטש יד ןעפַאש ייז ןעילָאר
 ,גנודיירנייא יד רעדייא ,העּפשה

 עטשרע יד ןופ ןיוש עיצַאטיגַא עשיטסיװעשלָאּב יד טָאה אנליוו ןיא
  ייַּב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה םזיװעשלָאּב רעד ;קילג לעיפ טַאהעג ןָא געט
 ,ללכב דנעגוי רעד ייּב ןוא ,ןעמעלא ייּב טינ טייו םגה ,רעטיײּברַא לייט ַא
 זומ ,ללכב ןעדיא יד ךייש זיא סָאװ .דנעגוי רעשידיא רעד ייּב סרעדנוזעּב
 טנָאקעג טינ שרעדנַא סָאד טָאה ןעמ יװ ,ייז ןעשיווצ זַא ,ןייז ףיסומ ןעמ
 ,רַאמרעד ןלעיפ טינ רהעז ןעוועג ןעטסינומָאק עטכע ןענעז ,ןעטרַאװרעד
 ךיז ןעּבָאה עכלעו ,ןעשנעמ ךס ַא ןענופעג ייז ןעשיווצ ךיז ןעּבָאה ,רעּבָא
 יד .,ןעטסינומָאק רַאפ ןעטלַאה ייז לָאז ןעמ ידּכ ןעועג חירטמ קרַאטש
 וצ ןיוש ןעוועג זיאְ| עסַאמ רעשידיא רעד ןופ סרעדנוזעּב טײקגיזָאלסטײּברַא
 .סיורג רעיוהעגמוא ,אנליוו ןעמונרעפ ןעּבָאה סעקיוועשלָאּב יד ןעוו ,טייצ רעד
 -נעסיורד רעד ןופ טײקטרילָאזא רעד ּבעילֹוצ זיא ,אנליוו ןיא לעדנַאה רעד
 םוכסט םעניילק םעד ןוא ןעלטימ-טרָאּפסנַארט ןיא קחוד םעד ,טלעװ רעגיד
 -ניא עטלעקיװטנַא-ףַאלש יד .טריזילַארַאּפ ןעצנַאגניא טעמּכ ןעװעג ,הרוחס
 רעד ,ןעגנַאגעגרעטנוא ןעצנַאגניא טעמּכ טייצ רעגיזָאד רעד ֹוצ ןיא עירטסוד
 ,גערפכָאנ ןופ ןוא ןעלַאירעטַאמ עהיור ןופ ןעלעפ תמחמ ,טָאה קרעװדגַאה
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 ."ַגיהַא ואו טַאהעג טינ ,טריצודָארפ טָאה רע סָאװ ,הרוהס עּכַאנק יד וליפא
 | | ,ןָאטוצ

 "עשלָאּב יד ןופ ןהעגניירַא םעד סימ ךיז טָאה ,ּבָאנוצ סלַא ,וצרעד
 ןופ םיחקמ עלַא ;תורקי רעטרעהרעד טיג רעכילקערש ַא ןעּבױהעגנָא טעקיוו
 "קַאוו ןעמונעג ןעּבָאה-טרפּב ןעלקיטרַא עטסגיטיונ יד ןופ ןוא ללכּב תורוחס
 וצ ,גנַאל טיג רָאנ טָאה סָאװ ,טיורּב ויא ,לשמל ,ױזַא .ןעווייה ףיוא יװ ,ןעס
 ןעטלַאהעג ,ןהענוצקעװַא ןעּבױװעגנָא ןעּבָאה ןעשטייד יד ןעװ ,טייצ רעד
 ןערָאװעג םורַא געט עכילטע ןיא לָאמ ַא טימ ,טנופ ַא טעקיּפָאק 60--0
 ,רהעמ ןערָאװעג זיא שיילפ ןופ חקמ רעד ,טנופ ַא לעּבור ףלעווצ ןוא 10 -8
 לעקיטרַא םעד ןוא ןעגייטש ןיא ןעטלַאהעג טָאה ,רערעײט לָאמ ןהעצ יװ
 "לו רעדָא רהעמ ןעגיטשעג ןענעז יױװַא ;ןעגירק וצ רעווש ןצוועג זיא ללכּב
 ברעמ ןופ ןערָאװעג ןעסירענּבָא לָאמַא טימ זיא אטיל ;תורוחס עלַא רעגינ
 ןופ הנכס יד .תרומ ןעגירעגנוה םעד טימ ןערָאװעג טגינייארעפ זיא ןוא
 ,אטיל רעּביא ןעּבעוש ןעּבױהעגנָא טָאה טיוט-רעגנוח

 -ףעפ סעקיװעשלַאּב יד וצ ןָאטעג ףרָאװ ַא עלַא ךיז ןעּבָאה רעגירעד
 ,סעיצּוטיטסניא ןעסקַאװ ןעמונעג ןעּבָאה סעקיװעשלָאּב יד ייּב .סעלעטש ןעמענ
 -עּביא ירמגל ןעװעג ןענעג סעיצוטיטסניא ךס ַא .ןעגער ַא ךָאנ ןעמ;ווש יו
 8 רעדָא קלח טפניפ ַא טימ ןעמוקסיוא טנעקעג ןעּבָאה ךס ַא רעטײװ ,עגיר
 ,רעטײּבױַא ןוא עטלעטשעגנָא ערעייז ןופ קלח טנהעצ

 בורל ןעוװעג סעקיוועשלָאב יד ליב ןיא טלעג עשירַאצ וליפַא ןוא טלעג
 סָאד ויא סעקיװעשלָאּב יד רַאפ ,.טלעג ןייק טגרַאקעג טינ ןעּבָאה ייז ןוא
 -לעפעּב עגיטרָא יד ךיז וצ ןעהיצוצוצ ןעלטימ עטסעּב יד ןופ רענייא ןעוועג
 ַאֲא ףױא ןוא רעטײּברַא לייט ןעטסערג' םעד ןוא ץנעגילעטניא יד גנורעק
 ,ןעלעיצ עשיטילָאּפ ערעדנוזעּב ערעייז ןעמיירגר + ןפוא

 סָאװ ,ןעיורפ ןוא ליּבסנַאמ ,טייל עגנוי עזָאלסטײּברַא רעדנעזיוט ךק ַא
 א ךיז ןעּבָאה ןעדיא סרעדנוזעּב ,ךיז ןָאטוצניהַא ואו ,טַאהעג טינ ןצּבָאה
 ןעפָא טָאה לײט רעסיורג ַא .סעלעטש עשיטסוװעשלָאּב יד ףיוא ןָאטעג טָאש
 זיא לייט רעגירעּביא רעד ;סעקיװעשלָאּב ןייק טיג ןענעז ייז זַא ,טגָאזעג
 -ָאלסטײּברַא יד ןוא רעגנוה רעד ,סעקיועשלָאּב עטכַאמעג בור יּפ לע ןעוועג
 ףוצרּפ "ןעזַאֹושזרוּב, קרַאטש רעייז ןעקעדרעפ טיונעג ייז ןעּבָאה טייקגיז
 -עגנָא ערעייז טלייטעג ןעּבָאה סעקיוועשלָאּב יד ...עקסַאמ רעטיור ַא טימ
 ןוא "עגידנעלהיפטימ , ,'םירבח, ןיא ,גנורעקלעפעּב עצנַאג יד יװ ,עטלעטש
 ,טטסנעלק יד ןטוועג וליּפֲא ןיא עירָאגעטַאק עטשרע יד .,?עשיאיײטרַאּפמוא
 -לַאװעג יד ןעכיילגסיוא ןעּפלָאהעג טָאה טועמ םעד ןופ "רוטַאטקיד, יד רעּבָא
 | .,,ץנערעפיד .עגיד
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 רעד ןיא סָאװ ,רעד ןעװעג זיא ןופרעד אצוי לעוּפ רעגיטייז רעד
 -ַאיצָאס ןופ סעיצוטיטסניא יד ןיא ,ןעלוש יד ןיא ,גנוטלַאוװרעפ רעשיטדָאטש
 ,עטלעטשעגנָא עסַאמ עלַאסָאלָאק ַא ןעפַאשעג ךיז טָאה המודכו גנוגרָאזרעט רעל
 עלענָאיסעּפָארּפ ןיא ךיז גידנעריזינַאגרָא ,םעדכָאנ ןיוש ךיז ןעּבָאה עכלעוו
 ךיוא ןעגנעה ןעּבילּבעג ןענעז ןוא ןעצריקרעפ ןעזָאל טלָאװעג טינ ,ןענייארעפ
 א יװ ,גנוטלַאװרעפ רעשיטדָאטש רעד ןופ סעציילּפ עּפַאלש יד ףיוא רעטעּפש
 ןעועג ןיא סָאד ,ןעגָארט וצ תלוכיּב ןעוועג טינ זיא יז עכלעוו ,אשמ ערעווש
 -ױּפ רעד רַאפ רעטעּפש טכַארּבעג ןעּבָאה עכלעוו ,תוּביס רקיע יד ןופ ענייא
 .עפָארטסַאטַאק ַא וצ אנליוו ןופ בצמ ןעלעיצנַאניפ םעד הלשממ רעשיל

 ןעּבָאה ןעדיא ךסי ַאזַא סָאװרַאפ ,רָאלק זיא ןעטגָאזעג ןעּביוא םעד ךָאנ
 -עג רעטעּפש ןעּבָאה ייז סָאװרַאפ ,סעקיועשלָאּב יד ייּב סעלעטש ןעמונעגנָא
 טייקגנירג יד ןוא טייז ןייא ןופ טיונ עסיורג יד :ןהעטשסיוא לעיפ ױזַא טזומ
 טייז רעדנַא רעד ןופ סעקיװעשלָאּב יד ייּב טײּברַא עטלהָאצעּב ןעמוקעּב וצ
 -לעפעּב רעשידיא רענליוו רעד ןופ לייט רעסיורג ַא זַא ,ןעוועג םרוג ןעּבָאה
 . ,טסניד ןעשיטסיװעשלָאּב םעד ןיא טלעטשעג ןרעג ךיז טָאה גנורעק

 ןעדיא רָאנ זַא ,ןעניימ וצ תועט רעסיורג ַא ןעװעג ,רעּבָא ,טלָאװ סע
 -ינעו טינ רשפא ןעמונרעפ ןעּבָאה ןעקאילָאּפ יד :סעלעטש ןעמונרעפ ןעּבָאה
 ןופ ךילנהעװעג יוװ ,טריזינַאגרָא ןעועג סָאד ןיא ייז ייּב רָאנ ,סעלעטש רעג
 ןעליצ עלַאנָאיצַאנ עלעיצעפס טגלָאפרעּפ ןעּבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ ענעטלַאהעג
 יװ ױזַא ,טײּברַאדרע ןוא דרע ןופ גנולייטּבָא עצנַאג יד זיא ,לשמל ,ױזַא
 ,ןעקַאילַאּפ ןופ רָאנ טעמּכ ןערָאװעג טּפַאכרעפ ץיטסוי ןופ גנולייטּבָא יד
 . רעד ןופ שארּב .טלָאװעג ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןָאטעג ןעטרָאד ןעּבָאה עכלעוו
 .!ףַארג רעגיד'האמ-ץרַאװש רעשיליוּפ ַא ןענַאטשעג זיא ךַאז-רַארגַא רעצנַאג

 -רעקניליטש ךיוא ייז ןעּבָאה טפַאשטריוו רעשיטדָאטש לייט ןעסיורג ַא
 םעדכָאנ ןעלַאפעגנײרַא טינ ןעניז ןיא רָאג זיא םענייק ןוא ןעמונרעפ טייה
 ..י! ןעפרַאוואוצפיוא סָאד ייז

 ןעטלַאהסױא םעד ךיז ףיוא ןעמונעגרעּביא ןעּבָאװ סעקיװעשלָאּב יד
 יז ןעּבָאה טימרעד ןוא גנוגרָאזרעפ רעלַאיצָאס ןופ תודסומ עלַא טעמּכ ןופ
 ,תודסומ עגיזָאד יד ןופ בור םעד עגַאל עגיד'תונכס ַא ןופ טעװעטַארעגסױרַא
 יַא ,גנוטלַאװרעפטסּבלעז רעגיטרָא רעד ףיוא לייט ַא ןעגעלעג ןענעז סָאװ
 ןוא סעיצוטיטסניא עלַאנָאיצַאנ ענעדעישרעפ ףיוא ,עשידיא רעדנוזעּב ,לייט
 וצ רעטייו תודסומ ערעייז טַאהעג טינ ןעלטימ ןייק ןעּבָאה עכלעוו ,תורבח
 םעדכרוד טָאה הליהק עשידיא רענליוו יד ךיוא .ןעטלַאהוצסױא ןוא ןערהיפ
 פד ,ןעטלַאטשנַא-חקדצ ערהיא עלַא ןעטלַאהוצסױא טייקכילגעמ יד ןעמוקעּב
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 ,רעּבָא ,טנעקרענַא טינ ךילנהעוועג יוװ הליהק יד וליּפַא ןעּבָאה סעקיוועשלָאּב
 .טלָאװעג טיג ךיוא ייז ןעּבָאה יז ןעכַאמוצ

 ,ןעלוש עכילטלעוו עלַא ןעטלַאהעגסױא סעקיװעשלָאּב יד ןעּבָאה רעטייוו
 סָאװ ,ץלַא ןעסָאלשעגסױא ךונח ןוּפ ייברעד ןעּבָאה ייז זַא ,ךיז טהעטשרעפ
 ,,םזילַאנָאיצַאנ וצ תוכייש עטסגעלק יד ;עּבָאה רָאנ ןעק

 גנוטלַאװרעפ רעשיטדָאטש רעד ןופ טייקשיתביילעב עצנַאג יד טעמּכ
 םרָאֿפ ןיא תוסנכה ןתואצוה עגייר ןופ ןענאטשעּב סעקיװעשלָאּב יד ייּב זיא
 ןעכילגעוועּב טינ ןוא ןעכילנעוועּב ןעשיטדָאטש ןופ ,רעייטש םינימהילּכ ןופ
 ,גגוטײלרעסַאװ ,עירטקעלע יװ ,ןעגנומהענרעטנוא עשיטדָאטש יד ץוח ,סנעגייא
 טָאה טייקשי'ּתּב-ילעּב ַאזַא ,טַאהעג טינ סעקיוװעשלָאּב יד ןעּבַאה --,וו .זא .א
 טכַאמ עשיטסיװעשלָאב יד זַא ,יַאנת םעד ייּב רָאנ ןעטלַאה טנעקעג ןךיז
 זיא עכלעװ ,טלעג עמוס עלַאסָאלַאק יד ןעגיילרעד ענעשעק רהיא ןופ לָאו
 | | ,וצרעד גיטיונ ןעוועג

 טש'רמולּכ טלעג עסיורג עגיזָאד יד טגיילרעד ןעּבָאה סעקיװעשלָאּב יד
 / -עג טלעג יד זיא ,רעּבָא ,ץתמא רעד ןיא ;ענעשעק רענעגיוא רעייז ןופ

 רעד ליב ןעכַאמ טנעלפ ןעמ עכלעוו ,סעיציזיוקער יײלרעלַא ןופ ןעגנַאג
 ,גנורעקלעפעּב רעגיט ָא

 יד ןעּבָאה אנליו ןעמהענרעפ רעײז ןֹופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש
 ,עסיורג יד ייּב ,םינימה-לּכמ תורוחס ןעריזיווקער וצ ןעּבױהעגנָא סעקיוועשלָאּב
 יצֹּב טכעלש טשינ רָאג טפָא וליפא טגעלפ ןעמ ןרעמערק עניילק יד ייּב יו
 "עטריזיוהקער, יד ןעמענוצ ןעמ טגעלפ ןעטלעז רהעז טינ רעּבָא ,ןעלהָאצ
 עשיטסיװעשלַאּב ענעדעישרעפ ןעּבָאה םעד ץוח .טלעג ןהָא ךיוא תורוחס
 ןעגנוכוז טדָאטש ןופ ןעטנַאק עלַא ןיא ךילגעטינָאט טכַאמעג סעיצוטיטסגיא
 "עג ןעמ טגעלפ ייּברעד ,ייז ןהָא רעדָא *ןערעדרָא טימ תוריד-טַאווירּפ ןיא
 סָאװ ,ץלַא ןוא שעװ ,ןעטנַאילירּב ,רעּבליז ,דלָאג ,טלעג ןעמענוצ ךילנייוו
 טכַאמעג טגעלפ סָאד זַא ,ןיז טהעטשרעפ'ס ;טנַאה ןיא ןעלַאפנײרַא טגעלפ
 ,ןעיושזרוּב , ייּב רָאנ ןערעוו

 ךיז טָאה ,ןעדיא בור-יפ-לע ןעװעג ןענעז "ןעיושזרוּכ, יד יװ יֹוזַא
 םעד ןעטָארּבעג ךיוא ןעּבָאה סעקיועשלָאּב יד זַא ,קורדנייא .רעד ןעמוקעּב
 -יװקער ןופ טלעג םינּפ לּכ-לע ,סואָאט ןעזַאושזרוּב םעד רעטנוא רעּבָא ,ןעדיא
 םישעמ עטכעלש עטריקכַאמרעֿפ"ןייש יײלרעלַא ןּוא סעיצַאקסיטנַאק ,סעיציז
 ?ייהט רעשּביה א וליפ : בוא ,ןוא בורל ןעמוקעּב סעקיװעשלַאב יד ןעּבָאה
 ענָאה רעגניצ צטכעל/ יװ ,ןעלַאפנײרַא טגעלפ ןעטנעגייא עלַא יד ןופ
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 גונעג ךָאד זיא ,סענעשעק עטיירּב יד ןיא ךעלרַאטימָאק יד וצ ,טלהעצרעד
 -רעדנעּבױא םעד ןעקעד וצ ידּכ ,טכַאמ רעשיטעָאס רעד ייּב ןעּבילּגעג
 | ,טיציפעד ןעטנָאמ

 ןש

 -רעפ וצ לעטימ ַא ןעוועג עעמרַא עטיור יד זיא סעקיוװעשלָאּב יד ייּב
 -עּב זיא ןַאלּפ רעייז .טלעװ רעד ןיא עיצולָאװער עלַאיצָאס יד ןעטיײרּפש
 וצ ידּכ ,ןעסיירּפ-חרזמ ןוא ןעליוּפ ,אטיל ןעמהעננייא ןיא רקיע רעד ןענַאטש
 -נוא ןייז לָאז סָאװ ,טכַאמךעטַאר עטױר ַא רעדנעל עלַא יד ןיא ןעפַאשעּב
 | | ,טגינייַארעפ וויטַארעדעּפ ךיז רעט

 גנירג ,ןָאלּבַאש רעיײז טױל ,סָאד יז ךיױ טָאה דנַאלסורסײװ ןיא
 טנַאק רענליו ןעטריּפוקֶא ןעצנַאג םעד ןיא ןוא אנליו ןיא ,ןעּבעגעגנייא
 ערעייז עלַא ןענעז ,רעּבָא ,רַאפרעד ,ןעגנַאגעגוצ רעווש טינ ךַאז יד ךיֹוא זיא
 -עג אטיל עשיּפַארגָאנטע יד ןיא טכַאמ-ןעטַאר יד ןעפרַאװּוצרעּבירַא ןעבורּפ
 רעּבירעד ןענעז יז ןעּבעגעגנייא טינ סָאד ייז ךיז טָאה סע :עטסיזמוא ןעוו
 ךיז ןעּבָאה ייז ןיהּואו ,ןעסיירּפ-חרזמ ןופ טליײטעגּבָא אטיל ךרוד ןעּבילּבעג
 םעד ןעזָאלּברעדנַאנַאפ ןעטרָאד ןופ גידנעפָאה ,תֹוחֹּכ עלַא טימ ןעגיוצעג
 -לֵאּב יד ...טלעוו רעצנַאג רעד רעּביא עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןופ רעייפ
 ןיא ןעזייוורעד רָאנ ךיז ןעלעװ ייז יװ זַא ,רעכיז ןעװעג ןענצז סעקיוועש
 ץנַאג ןוא ןעגינייארעפ יז טימ ןעטסיקַאטרַאּפס יד ךיז .ןעלעוו ,דנַאלשטייד
 יז ךיז טָאה ןעטרָאד ןופ .טכַאמ-ןעטַאר ַא ןעדליּב ךיז ייּב טעו דנַאלשטייד
 רעטייוו ןעפרַאװרעּבירַא גנירג ןעזומ גנוגעוועּב יד ןיוש ךיז טעװ ט'מולח'עג
 גידנעגינייארעפ ןוא ןעמַאצ עלַאנָאיצַאנ יד גידנפרַאווּוצ םוטעמוא ,ברעמ ןיא
 רעד רעטנוא סַאלק ןעגיטכעמ  ןייא ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןעכילטלעװלַא םעד
 | - ..עיצולָאװער רעלַאיצָאט רעד ןופ ןָאפ

 ןענַאטשעּב אנליו ןיא סעקיועשלָאּב יד ןופ טיײּברַא יד זיא רעּבירעד
 -נײרַא תוחוּכ עלַא טימ טּבערטשעג טָאה ןעמ :עיצַאטינַא רעד ןיא רקיע רעד
 טָאה ןעמ ;ןעטסינומָאק ןופ ןעהייר יד ןיא ןעסַאמסקלָאפ ערעטיירּב סָאװ ןעהיצוצ
 עגיזָאד יד ןעשרעהעּב שימָאנָאקע יּבַא רָאנ ,טקוקעג טינ ךַאז ןייק ףיוא
 טכַאמ-ןעטַאר רעד ןופ ןערהיפנייא רעד זַא ,גידנעכיו ,רעּבירעד |ו |  ַאמ
 טָאה ,רעגנוה ַא טימ ןעדנוּברעפ לּכ-םדוק זיא ןעטַארַאּפַא ערהיא עלַא טימ
 ןעשנעמ עגירעגנוה יד ןעטלַאחוצסױא ףיוא ןעלטימ ןייק ,טגרַאקעג טינ ןעמ
 -גייא יד ןעוועג סָאה זיא ,ןערָאװעג טגָאזעג ןיוש זיא ןעּביױא יװ ,טלעג טימ

142 



 ֹװַא ןעמונעגניירַא ךיז ייּב ןעּבָאה סעקיװעשלָאּב יד סָאװרַאפ ,הּביס עגיצ
 ,עטלעטשעגנָא ןוא רעטעּברַא עגירעּביא לעיפ

 -ַאכרַא ,רעדגָאלַאװ ןופ ןעטַאדלָאס ןופ טעדליּבעג ןעמ טָאה רעטייוו
 עשיווטיל ענעפורעג זַא סעינרעּבוג עשיסור עגיד'נופצ ערעדנַא ןוא רעקסלעגנ
 טָאה רעכלעוו ,קלָאּפ רעשיסור טינ רעגיצנייא רעד .,ןעקלָאּט עשיסורסייוו ןוא
 רעשיטסירעלַאװַאק רעשיליופ רעד ןעוועג זיא ,ןעמָאנ ןעגיטכיר ַא ןעגָארטעג
 ןעקַאילַאּפ עגױָאד יד ןענעז יצ :ןעקַאילָאּפ ןופ ןצ:ַא:שעּב זיא רעכלעוו ,קלָאּפ
 -עג ןעמ טָאה םינּפילּכ-לע .,ןעגָאז וצ רעווש זיא ןעטסינומָאק ףיוא ןעוועל
 לעסיב ַא ןוא ןערינַאּפמיא אטיל ןיא גגורעקלעפעּב רעגיטרָא רעד טלָאװ
 ןעגיוא יד ןיא דמַאז ןעטיש ןליּפַא

 טקישעגרעדנַאנופ ןוא ךיז ייּב טַאהעג סעקיוועשלָאּב יד ןעּבָאה רעטייוו
 טעמרַא עצנַאג ַא אטיל רעשיפַארגָאנטע רעד ןופ ךעלעקניוו עלַא ןיא רעטעּפש
 -פיוא ןוא ןערידנַאגַאּפָארּפ טּפרַאדעּב ןעּבָאה סָאװ .רענדער עשיטסינומָאק ןופ
 ,עיצולָאװער עלַאיצָאס יד ןעטרָאד ןעיוּב

 -ןעסַאמ ןוא סעיצַאטסעפינַאמ ,סעיסעצָארּפ עסירג ןעּבָאה רעטייוו
 םעד ןעּפַאכרעּפ ןוא ןעדנעלגרעפ טלָאזעג ןעטרעצנָאק ןהָא ןוא טימ ןענניטימ
 ,םלוע ןעשיווטיל
 8 רָאג טלעיפשעג ייברעד טָאה טייז עשירעטילימ עכילטנעגייא יז יי

 ןעוָאלרעּפ ןעועג ןָא ּבױהנָא ןופ םינּפ ַא ןיא ןוא עילָאר עניילק
 סעקיװעשלָאּב יד ןעּבָאה אנליו ןעמהענרעפ ן'כָאנ געט עטשרע יד ןיא

 עטנהָאמרעדנעּבוא יד ןעװעג רּבקמ טייקכילרעייפ ןוא עּפמָאּפ סיורג טימ
 -ַאֹּפ יד ךרוד אנליו ןעּפַאכרעּפ םייּב ןעּבָאה עכלעוו ,ןעדלעה עשיטסינומָאק
 םעד ןעּבעגרעטנוא ךיז גידגעלעו טינ ,ןעּבעל םעד ןעמונעג ךיז ןעקַאיל
 עענַאג יד ךרוד ןעגיױצעג ךיז טָאה עכלעוו ,עיסעצָארּפ עלַאסָאלָאק ַא .אנוש
 ןענייארעפ ענעדעישרעפ ןופ רעהעטשרָאפ ,סעיצַאגעלעד עסַאמ ַא טימ טדָאטש
 ןא לֹהָאצִיַא ןהֶא סענהָאפ עטיֹור ןוא ץנערק עטיור טימ ,סעיצוטיטסניא ןוא
 ם"תמ יד טָאה ןעמ .תונורא עטױר ףניפ יד טיילגעב טָאה -- ,ךרע'נַא ןהָא
 "ַאק םעד ןעגעקטנַא ץַעלּפ ןעשירָאטשיה רענליו םעד ףױא ןעװעג רּבקמ
 יאגירעטַאקעי ןירעזייק רעד ןופ לָאמקנעד םעד ייּב טרַאה רעטסױלק-לַארדעט
 םעד רַאפ זיא (טעּברַא ס'י/סלָאקַאטנַא ,:) הב:מ עוװעזנָארּב ס'ַאנירעטַאקעי
 ץיגרע טרהיפעגרעּבירַא ןוא ןעמונעגּבָארַא ןעוועג ןעשטייד יד ןופ ןעמוקנָא
 ןוא עגרָאמַארמ יד רָאנ ןעּבילּברעפ ןענעז סע ;דנַאלסור ןעלַארטנעצ ןיא ראוו
 סעד ייּב ,םֹורֲא לעדעס רעד ןוא הבצמ רעד ןופ ןעלייט עװיטַארָאקעד ךיוא
 :ינומָאק עכלעו ןופ ,סענוּבירט ךס ַא טיוּבעגסױא ןעװעג ןענעז אפוג טרָא
 - ,,תושרד ערעייז ןעטלַאהעג ןעּבָאה רענדער עשיטס
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 יא ןעלַאּפעגניירַא רעדעיו זיא אנליו ןעוו ,רעטעּפש םישדח עכילטע
 ן"עגסיורַצ ,רבק םעד ןעּבָארגעגסױא ןעקַאילַאּפ יד ןעּבָאה ,טנעה עשיליוּפ יד
 ןוא טרהיפעגרעּבירַא ואוו ץיגרע ליז ןוא תונורא ערעייז ןופ םיתמ יד ןעמונ
 ..!ןעטלַאהעּב

 -יהעגנָא אנליוו ןיא טעקיװעשלָאּב יח ןעּבָאה ןֶא געט עטשרע יד ןופ

 יסייוו, טכוזעג ןעּבָאה יז ;טדָאטש ןעקע עלַא ןיא ןעגנוכוז ןעכַאמ וצ ןעּב

 "רַאװג-סייו רעטנוא ,ןעטנַאילוקעּפס , ןוא (סעציײדרַאװגָאלעיּב) "ןעטסידרַאװג

 רעטנוא ,רעקיטילָאּפ עשיטסינומָאק טינ עלַא ןענַאטשרעּפ ןעמ טָאה} "ןעטסיד

 ,םיבשוּת ?עגידנעטעּברַא טינ, עלַא -- "ןעטנַאילוקעּפס ,

 לָאּפ רעדנַא'נַא ןופ ןעשנעמ ךיז ןעּבענ ןעדלוד ןענעק טינ םעד ןיא

 ןעשיסור םעד וצ ןעגנַאגרעד טנעָאנ רהעז סעקיװעשלָאּב יד ןענעז קוק ןעשיט

 "עט ןעכילקערש םעד ןיא ;טגָאיעגרעּבירַא ךָאנ םהיא רשפא ןוא םזיטוילָאטּבַא

 ןמ רקוע ןוא ןעטכינרעפ וצ טכװעג ןעּבָאה יײז ןעכלעוו טימ ,רעּבָא ,רָאר

 םעד טגָאיעגרעּבירַא טייוו ייז ןעּבָאה רענגעג עשיטילָאּפ ערעייז ןייז שרושה

 .ןעטייצ סנעטייווצ םעד יַאלָאקינ ןופ וליפַא םוטרעשרעהטסּבלעז ןעשיסור

 םעד ןעשיווצ טייקכילנהע עקרַאטש יד ןעגיוא יד ןיא ךיז טפרַאװ ללכּב

 יגָאלָאעדיא ןייז ןוא םעטסיס-הכולמ ןעשיטסיװעשלָאּב טעד ןוא ןעשיטסירַאצ

 ןוא שיטָאּפסעד דַארג ןעטסכעה ןיא ןעװעג ןענעז עדייּב ?"ןינּב-רעּביוא , ןעש

 ,שיטַארקָאמעדיטנַא
 -ָאק יד ךיז ןעּבָאה אנליוו ןעמענרעפ ץ'כָאנ געט עטשרע יד ןופ ןיוש

 עשיטסילַאיצָאס עגירעּביא יד טימ ט'פרח'עג ןעגניטימ ײלרעלַא ףיוא ןעטסינומ

 יד זַא ,ןעזיװעגסױרַא ןָא ּבױהנָא ןופ ןיוש ךיז טָאה ,רעּבָא ,ייּברעד ;ןעײטרַאּפ

 ןצטקנופ-רקיע ערעייז ןוא הרשּפ םוש ןייק ףיוא ןהעג טינ ןעליוו ןעטסינומָאק

 םוצ זיּב עיצולָאװער עלַאיצָאס ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ/ רּוטַאטקיד :ןעװעג ןענעז

 ,המודבו םעטסיס-ןעטַאר ,טַאירַאטעלָארּפ ןעכילטלעװלַא םעד ןופ ןוחצנ ןעלֹופ

 ײז ןעליו ,לעטימ ןעשיטקַאט ןעגילייוורעד סלַא וליפַא ,םזילַאנָאיצַאנ ןופ

 סקרַאמ-לַאטקָאדָאטרָא םעד ףיוא ,ןעניימ יז יװ ,גידנעהעטש ,ןערעה טינרָאג

 ןה ,קיטילָאּפ ןיא ןה ,סימָארּפמָאק ןעכילטיא ייז ןעּבָאה ,טקנוּפדנַאטש ןעשיטס

 ןיא םזילַאנָאיצַאנ ןופ גנולגיּפשּבָא עכילטיא יװ ױזַא} ,קימָאנָאקעילַאיצָאס ןיא

 ךיז ןעמ ןזומ .הדיגּב סלַא טכַארטעּב -- קיטקַאט רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד

 םעד טימ רָאנ ןעגנַאגעג יײז ןענעז טקנופדנַאטש ירעייז ןופ זַא ,ןייז הדומ

 ףיוא טינ ,טסכער ףיוא טינ ןערהיפּבָארַא ךיז גידנעזָאל םינ ,געוו ןעכיילג

 ,.טנעװקעסנָאק שיטערָאעט ןעוועג ןענעז ןוא סקניל

 ערעייז טימ םיחוּכיװ ערעייז עלַא ןיא ןעטסינומָאק יד ןענעז רעּבירעד

 ןעוועג חמודכו ןעגנולמַאזרעפ ,ןענניטימ ףיוא תושרר ערעייז ןיא ןוא רענגעג

144 



 ,טײקסױרג רהעמ טימ ץלַא ןוא רעכעה ץלַא טדערעג רעט -ייוו סָאװ ייז ןעּבָאה - טכַאמ עטּפַאכרעפ יד טנעה ערעייז ןיא טסעפ ןעטלַאה -עג ןעּבָאה ןעטסינומָאק יד לייװ ןוא םעד תמחמ ,?ענעטָאלשטנַא גונעג טיג, ןוא "עטנעוקעסנָאק טינ, ,"ןעטסילַאיצָאס-הרשּפ, ןופ ,ןעגנולמַאורעפ עלַא ןופ טנעצָארּפ 99 ףױא .ה .ד ,ןעטנעמעלע עטנעװַאהעּב טינ יד ףױא קורדנייא םעד ןעכאמ טזומעג בודייּפילע ןעּבָאה רענגעג ערעייז ןדצ רעטסקרַאטש רעד
 - ..ענעדעישרעפ רָאג טש'רמולּכ ןעוועג ןענעז סעיצוטיטסניא עדייּב יד ןופ סעיצקנופ יד סָאװ ,ףיורעד גידנעקוק טינ /טָאקווער , ןעשיטסינומָאק םעד ךרוד טייז ַא ןהָא ןערָאװעג טּפוטשעגּבָא דלַאּב ןיא ,טפַאשרעהעטשרָאפ עשּביה ַא טַאהעג טָאה "דנוּב , רעד ןעכלעו ןיא ןוא ,אנלו ןעמונרעפ ןעּבָאה טעקיװעשלָאב יד רעדייא ,רעהירפ ןעּבילקעגסיוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,(ּפעדווָאס) ?ןעטַאטופצד-רעטיײּברַא ןופ טאר, רעד
 : - ,םיאנת ע'רשכ טינ ייּב ןערָאװעג טכַאמעג ןיילַא "ןעלקַאװ, יד ךָאנ ןענעז וצרעד ...ןערָאװעג םיששּב לטב ןעצנַאגניא ןעטנעמעלע צשיטסילַאיצָאס עשיטסינומָאק טיג יד ןיוש ןעגעז ָאד ;("זויָאס ינעװטסדָאװזיאָארּפ) ?ןעניײארעפ-טנָאיצקודָארּפ , יד טימ ייז גידנעטייברעפ ,ןענייארעפ עלענָאיסעפָארּפ יד טרָא ןופ טּפוטשעגּבָארַא ייז ןעּבָאה ,רעּבָא ,ייברעד ;'ּפעדווָאס, ןיא ןעלקַאװ "עייצ טכַאמעג ןעּבָאה ייז זַא ,קרַאטש ױזַא טלהיפעג ןיוש ןעטסינומָאק יד ךיז ןעּבָאה ,רעּבָא ,דלַאּב

 ,ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה ,םערופ ןעגיצנייא ןייא ןיא גנוניימ עכילטנעפע יד ןעסיגוצסיוא טלַאװעג טימ טּבערטשעג טָאה סָאװ ,טגעמירעפסקע רעלַאיצָאס רעד ,(שיוטיל ןוא שידיי ,שילוּפ ,שיסור) תונושל ריפ עגיטרָא יד ןיא עסערּפ עשיטסיװעשלָאּב ענעגייא רעייז טלעטשעגקעװַא טרָא רהיא ףיוא ןעבָאה ןוא ,ןהעגנײרַא רעייז ייּב אגליוו ןיא ןעוועג ןיא עכלעוו ,עסערּפ רעצנַאג רעד ןופ ףוס ַא טכַאמעג דלַאּב יז ןעּבָאה ,עסערּפ רעשיטַארקָאמעד -לַאיצָאס רעד ןופ ףוסל ןוא רעזַאושזרוּב-ןײמעגלַא רעד ןופ ,רעשיטסינויא רעד ןופ ןרעדנַא םעד ךָאנ ןַאגרָא ןייא גידנעכַאמוצ ;עסערּפ רעשיטסינומָאק טיג רעד וצ ןעמונעג סעקיװעשלָאּב יד ךיז ןעּבָאה ןָא ּביוהנָא ןופ רָאג | ,ןעטסינומָאק יד ןופ ןוחצנ ןעלופ םעד טימ טגידזנערעפ ךיז ןעּב -ָאה "ןעלהאוו, ענױזַא סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק ,ךיז טהעטשרעפ ,זיא'ס |

 ָש

 -עגנָא ,לָאר עגיטכיוו ַאזַא םזיװעשלָאּב םעד יב טלהיּפש רעכלעוו ,"רָארעט, רעד טָאה עיצַאּפוקָא רעשיטסיװעשלָאּב רעד ןופ געט עטשרע יד ןופ ןיוש
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 סָאװ ,יד ;ףוצרּפ ןעגידנעסיוטשּבָא ןייז אנליוו ןיא ןעזייוועּב וצ ןעּבױה

 ןיא זַא ,טגָאזעג דחא הֹּפ וליפֲא ןעּבָאה ,דנַאלסור ןופ טנעקעג םהיא ןעּבָאה

 רעד רַאפ טָאה ןעגעוװטסעדנופ ,"השקשינ רָאג; ,השקשינ ךָאנ זיא אנליוו
 "עג ןעּבױא יװ ,ןענַאטשעּב ןענעז "רעכערּברעפ, יד ,,,טקעלקעג גנורעקלעפעּב

 ,"ןעטסידרַאװג עסייװ ןופ רעדָא :ןעטנעמעלע ייווצ ןופ בור יּפ-לע ,טגָאז
 טנעקעג ךיז ןיא טָאה טנעמעלע רעטשרע רעד ;"ןעטנַאלוקעּפס, ןופ רעדָא

 יריּב עשיטסינומָאק טינ עלַא טעמּכ ןעגנערטשנָא ןעגנירג ַא ייּב ןעמענניירַא

 יזַא ןוא ךיג יױזַא ךיז ןעּבָאה עכלעוו ,תוריסמ יד תמחמ סרעדנוזעּב ,רעג

 "תוירוכא ןוא ןעוויטימירפ םעד ּבעילוצ ןוא טדָאטש ןיא טלעקיװטנַא טיירּב

 ?לעדטָא יּבָאסָא, רעדָא "עקיישטיווזערשט, רעד ,טַארַאּפַא-סגנושרָאפסױא ןעגיד

 גנירג ךיוא טָאה ,"עיצַאלוקעּפס , יד ,תוריבע ןופ עירָאגעטַאק עטייווצ יד

 יילעֶּב עלַא ,עטסנעלק יד וליפַא ,םירחוס עלַא ןעהיצניירַא ךיז ןיא טנעקעג

 | ,,,המודכו םיִּתֹּב
 ארומ טזומעג תוחּפה-לכל רעגריּב בור רעד טָאה םיאנּת ענױזַא רעטנוא

 םהיא רַאפ ןענעפעפיוא טנעקעג ךיז טָאה עכלעװ ,הסיפּת רעד רַאפ ןעּבָאה

 | ,טכירעגמוא ץנַאג
 -עד ךיז טָאה סָאװ ,םעד טימ ךיילגרעפ ןיא זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ

 "רעד יד ןופ ?להָאצ יד זיא ,דנַאלסור ןעכילטנעגייא םעד ןיא ןָאטעג טלָאמ

 ילעפעּב רעד וצ ןעגנַאגרעד ללכּב ןיא יז לעיפיוו ףיוא ,אנליוו ןיא ענעסָאש

 ןעוועג תוסיפּת יד ןענעז ,רעּבָא ,רַאפרעד .עסיורג ןייק טינ ןעוועג ,גנורעק

 עכלעוו ,םזימיטּפָא ןעגיּבייא ףעייז טימ ןעדיא .ןעשנעמ טימ טלופעגרעּביא
 גיא רערעדנַא רעד סָאװ ,גיוא ןייא סיוא ייז טכעטש ןעמ ןעוו ,ךיז ןעהיירפ|

 יז ןענעז רשפא ןוא ;חבש ַא ָאד ךיוא ןענופעג ןעּבָאה -- ,ןעּבילּבעג זיא

 טינ ןעמ טלהיפ סעקיװעשלָאּב יד ייּב לייו ,טרּפ םעד ןיא טכערעג עקַאט

 רעד יװ ױזַא ,רעּבָא ,תמא סיװעג זיא סָאד .גנוגידיילעּב עלַאנָאיצַאנ ןייק

 ךיוא טזומעג ןעדיא ןעּבָאה ,םירחוס ןופ ךָאד טהעטשעּב ןעדיא ןופ ןינמ בור

 טנערּבעג רָאנ ייז טָאה ןעמ :ןעמעלַא רַאפ רהעמ ןעדייל סעקיװעשלָאּב יד ייּב

 ןעזַאושזרוּב םעד רעטנוא רָאנ ,ןעשידיא םעד רעטנוא טינ ןעטָארּבעג ןוא

 | | .,,סואָאס
 ,ןעּביירשעּב וצ ָאד טנַאסערעטניא ,טכוד רימ יו ,ןייז רשפא טעוװ'ס

 -רַאװג עסייוא יד ןעטפשמ ןוא ןעריטסערַא ןעגעלפ סעקיװעשלָאּב יד יװ

 .יעצײלּפ רענעגייא ןיימ ףיוא טבורּפעגסיוא סָאד ּבָאה ךיא ."ןעטסיד

 "ונרעפ ןעּבָאה סעקיװעשלָאּב יד יװ ,געט 4-3 רעּבירַא םיוק ןענעז'ס
 יָאלש טגעלעג ךיז ּבָאה ךיא יו ,טשרָאקָא ,טכַאנ עּבלַאה םורַא ,אנליוו ןעמ

 ירד ןערעדנַא םעד ךָאנ רענייא טרעהרעד לָאמַא טימ ךיז ןעּבָאה ,ןעפ
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 ףיוא לעדיימ-טסניד רענעקָארשרעד רעד ,רהיט רעד ייּב ןעגנולק עקרַאטש
 ןעפע, :טרעפטנעעג לוק רעגנעיטש ַא טָאה ?סָאד זיא רע :עגַארּפ רהיא
 םעד ןופ גנוניואו יד ןעכווכרוד ןעמוקעג ןענעז ןעטַאדלָאס עטיור ! ףיוא
 סָאד רימ טייצ טַאהעג םיוק טָאה יז *! ןעריטסערא| ֹוצ ןיילַא םהיא ןוא ר"ד
 ילרעגנילק עקרַאטש ַא ןעּבױהעגנָא רעדיוו ךיז טָאה סע יװ ,ןעּבעגרעּביא וצ
 ךיז ּבָאה ךיא ןוא רהיט יד ןענעפע ןעסייהעג ּבָאה ךיא .,,ריט רעד ייּב
 "לור ייווצ רעמיצפָאלש ןיא רימ וצ ןייַא ןענעז דלַאּב ,ןָאטנָא ןעּביױהעגנָא
 יד ןיא ןעטענָאיַאב עניד ןוא עגנַאל עטלעטשעגניירַא טימ ןעטַאדלָאס עט
 ןעגנַאגעגוצ זיא רעכלעוו ,ןהָאטעגנָא ליויצ ןיא רעה רעכיוה ַא ןוא ןעסקיב
 ַא גנוניואוו ןיימ ןיא ןעכַאמ וצ "רעדרָא  ןַא ןעזיועג רימ טָאה ןוא רימ וצ
 ןעּבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא רעדרָא רעד {ךימ ןעריטסערַא וצ ןוא עיזיווער
 ,רערעגָאמ ַא ,רעכיוה א ןעוועג זיא ןַאמ רעד ,ןערַאסימָאק-טּפיוה יירד ןופ
 ןעּבָאה סע ןעכלעוו ףיוא ,םינּפ ןעטכעלש ַא רהעז ,ןעטריזַאר טַאלג ַא טימ
 טדערעג טָאה רע ןעגױא עשיצעק עטכעלש רהעז עיורג רָאּפ ַא טלעקנופעג
 גידנעקוק טיג ,גיטולּבטלַאק טגָאזעג ּבָאה ךיא ,,,גידנעלַאפעּב ןוא ּבָארג ,ךיוה
 "!טליוו רהיא סָאװ ,טכַאמ, -- :םהיא ףיוא

 ,טנעטעעג דלַאּב טינ רימ טָאה רהיא  :טרעפטנעעג רע טָאה ףיורעד
 נןעריִּפַאּפ עגידנעריטימָארּפמָאק ןעסירוצ עלייוורעד רחיא טָאה תועמשמ

 ,טרעפטנעעג ךיא ּבָאה ,"תמא טינ זיא סָאד, -
 ןדי-בתכ עלַא .העש יירד טרעידעג טָאה הריד ןיימ ןיא עיזיווער יד

 זיא סע עכלעו א ןעּבָאה טנעקעג רָאנ ןעּבָאה עכלעו ,ןעטנעמוקָאד ןוא
 רעטנהָאמרעדנעּבױא רעד טָאה ,רעטסינימ ןעשיווטיל סלַא ,רימ וצ תוכייש
 רעד ןיא רעגייז ַא יירד םורֲא .דיירפ סיורג ַא טימ טּפַאכרעפ טגעגַא
 נָא רימ ןעסייהעג ,טריטסערַא ןיּב ךיא זַא ,טגָאזעגנָא רימ רע טָאה טכַאנ
 וצ טרהיפעגקעוַא ךיילג רימ טָאה ןעמ .,םהיא טימ ןהעג ןוא ךיז ןָאט
 םיחוּכיװ ןוא דייר עגנַאל טימ רימ טָאה רעכלעוו ,רעטכיר-סגנושרָאפסױא םעד
 יָארּפ ַא ןעּבירשעגנָא רע טָאה ףוס-לּכ-ףוס .העש רָאּפ עטוג ַא טרעטַאמעגּבָא
 -ילהעּב סָאװ ,רעטרעוו ייווצ טלענומשעגניירַא טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,לָאקָאט
 ,טעּפש .עעמרַא רעטיור רעד וצ ךילדנייפ טשרמולּכ ךיז םהענעּב ךיא זַא ,ןעז
 -רעטנוא - ןוא טקרעמעּב טינ סָאד ךיא ּבָאה ,טכַאנ רענעפָאלשעג טינ ַא ךָאנ
 רעד ןיא ןיוש ךימ ןעמ טָאה ןעטרָאד ןופ ,,!לָאקָאטָארּפ םעד ןעּבירשעג
 ,יסעכיָאכ ייווצ טימ םענייאניא עמרוט רעקשיקול ןיא טרהיפעגקצװַא הירפ

 ךָאנ טגעלפ סָאװ ,ןָאזרעּפ עלעקנוט ןימ א סעּפע ,עמרוט ןופ ףעש רעד
 םעד ןעמונעגּבָא רימ ייּב טָאה ,(רבח) ?שטשירַאװָאט , ןעגָאז טרָאװ ןעכילטיא
 'גייא ךימ טָאה ןוא ,תוסיּפּת עשטייד עלַא ןיא דניירפ ןעמירַאװ ןיימ ,דעלפ

14 



 'טָאה דנעװָא ןופ םורַא געט ייווצ ןיא ,רעמַאק רעדנוזעּב ַא ןיא ןעסָאלשעג
 :(סיטיַאלונַאי ןוא ָאקשישזריּב ,מ) םירבח עשיווטיל ייווצ עניימ ןוא ךימ ןעמ
 --רעטילימ , םוצ ןעטַאדלָאס ןהעצ ךרעּב ןופ יָאווָאנָאק ַא רעטנוא טרהיפעגקעווַא

 | ,ןיד-תיּב "ןערענָאיצולָאװער
 זנוא ץוח ואוו ,רדח סעניילק ַא ןיא טכַארּבעגנײרַא זנוא טָאה ןעמ

 .עגירעּביא יד ;ןעסקיּב טימ ןעטַאדלָאס עטור ייווצ ךָאנ ןעוועג ןענעז ןעיירד
 ,םענייק ייּב גידנעגערפ טינ ,געוו ןיא ךיז ןענעז יָאװָאנָאק ןופ ןעטַאדלָאס
 .טָאה ןעטַאדלָאס ייוצ ענעּבילּבעגרעּביא יד ןופ ,ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ןיילַא
 "יד ןעמונעגּבָארַא ,עלעקניוו ַא ןיא סקיּב םעד טלעטשעגקעװַא דלַאֿב רענייא
 טָאה רעטייווצ רעד ,ןעּפָאלש דרע רעד ףיוא ךיז טָגעלעגקעװַא ןוא סעקילָאז
 -ַא ףיוא ןעגיוצעגסיוא ךיז טָאה ןוא טייז ַא ןָא סקיּב םעד טלעטשעגקעװַא ךיוא
 רעּבירַא ןענעז םיוק ןוא ןעפָאלשעג טינ ,רעּבָא ,זיא רע .,ןַאװיד םענעשוילּפ
 .ןעמונעג םהיא רע טָאה ,ןעּפָארכ ןעמונעג טָאה רבח ןייז ןוא טונימ ףניפ ַא
 ?!ךיג ףיוא !ַאיסאוו ,ףיוא העטש, :ןעיירשעג טימ ןעקעוו ןוא ןעפוטש

 .רבח רענעטָאלשרעּפ ּבלַאה ןייז טגערפעג טָאה ?וד טסליו סָאװ --
 0 | ,ךיז גידנעּפַאכּפױא

 .יָאל ןוא, רעטשרע רעד ןעהירשעג טָאה ,?ריד ךיא גָאז ,ףיוא העטש
 "?ןעציזסיױא ָאד רימ ןעלעוו סָאװ ,םייה א ןהעג רימ

 טָאה רעכלעוו ,ַאיסַאװ ןעירשעג טָאה "!העד-רסח יצ ,עגושמ טסיב, --
 .ךָאד ןעציז טָא ,םינּפ ַא טינ טסהעז וד, ,ןעציז ןעּבילּבעג ןוא טּפַאכעגפיױוא ךיז
 .,"סעּבלַאּב רעד "!סעּבלַאּב ,יָאוװָאנָאק ַא ךָאד ןענעז עדייּב רימ !ןעטנַאטסערַא
 :סעּכ טימ טגָאזעג טָאה ,טַאדלָאס רעגיטפערק ַא רהעז ןוא רעגירהָאינעצכעז ַא

 .ןייז :םייהַא ליװ ךיא ,ןעפָאלש ליו ךיא ןָא ךימ סָאד טהעג סָאװ
 .עכילטע ןיא .ןעפָאלש ךיז טגעלעג רעדיו ןוא טלעדיזעגנָא םהיא טָאה רבח
 -פיוא "סעּבלַאּב רעד זיא ףוס םוצ ,ענעצס עּבלעז יד רעדיוו -- םורַא טונימ

 'ךיז טָאה סע ואוו ,רעמיצ ןעטייוצ םעד ןיא ריהט יד טנעפעעג ,ןענַאטשעג
 "געקוק ,רעטכיר יד ןופ טייז רעד ןיא גידנעזייוו ןוא ןיד-תיּב , רעד ןענופעג

 רע טָאה ,ןערעדנַא םעד ףיוא טייז ןייא ןופ ייּברעד ךיז גידנעלקָאש ןוא גיד

 ןעשינעדערנייא עלַא ..'קעװַא רבה ץ'טימ ןעהעג רימ ,סע טסייה, :טגָאזעג

 "יָאוװָאנָאק, רעזנוא ןוא ןעפלָאהעג טינ ןעּבָאה רעטכיר עשירעטילימ יד ןופ

 ךעטעּבעגנײרַא ןעיירד ןעמעלַא זנוא ןעמ טָאה דלַאּב ,..ךיור ַא יו ,קעװַא זיא

 יוד עלַא ,רעטכיר יירד ןופ ןענַאטשעּב זיא רעכלעוו ,ןיד-תיּב םוצ לַאז ןיא
 יעניורּב טימ ןעלטיה ןיא שיטיּביירש ןעכילנהעוועג ַא ייּב ןעסעזעג ןענעז

 רַאסימָאק רענעסקַאװעג ןיילק ַא ןעסעזעג זיא ןטימ ןיא .סעדרַאקָאק-ןרעטש

 --ייּב ןופ ,רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא סָאד ;ןהעזסיוא ןעטנעגילעטניא'נַא טימ
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 -נעּביוא רעד טייז ןייא ןופ ןרעטכיר עגנוי ליווצ ןעסצזעג ןענעז ןעטייז עדי
 טימ טַאדלָאס רעטיױר ַא טייז רעדנַא רעד ןופ ןוא רעשרָאפסױא רעטנהָאמרעד
 עֹנייֵז ןופ ןרעטײּברַא ןעטרידנַאגַאּפָארּפעגסױא סוג ַא ןופ םינּפ ןעשיטַאנַאפ ַא

 ,,האנש טצירּפשעג טָאה ,זנוא ףיוא טקוקעג טָאה רע ןעוו ,ןעגיוא -
  "ףשפ ךיז רהיא טנעק סָאװ טימ, :טגערפעג ךימ טָאה רעציזרָאפ רעד

 -עֹּב ןעמ סָאװ ןיא ןעסיוו ךיא זומ .רעזירפ, :טרעפטנעעג ּבָאה ךיא ??ןעגידייט-
 .?ףימ טגידלוש

 ,טרָאװ סָאד טכוזעג גנַאל טָאה רע *,,,ןיא ךייא טגידלושעצ ןעמ ,,,ונ,
 יד ּבָאה ךיא .,;אבירַאט רעשיווטיל רעד ןיא ךיז ןעגילייטעּב םעד ןיא .,.,ונ,
 ליז ןוא ,אּבירַאט רעד ןופ הוה םעד טימ ןוא רבע םעד טימ טנַאקעּב ןרעה-
 ,טינ תוכייש ןייק וצרעד ּבָאה ךיא זַא .,טרעלקרע

 -עג טָאה '?טגילייטעב ךיז רהיא טָאה םוירעטסינימ ַא רַאפ סָאװ ןיא,
 ,רעשרָאפטױא רעד טגערפ-

 ,"שטיוועשזַאילס םוירעטסינימ ןעשיטסילַאיצַאס פעד ןיא,
 רעד טגערפעג טָאה "?עעמרַא רעטױר רעד וצ ךיז ױהיא טמהענעב יו

 ,רעציזרָאפ-
 ,"גיטליגכיילג ץנַאג
 ַא טייז רהיא זַא ,לָאקָאטָארּפ ןיא ןעּבירש עג רהיא טָאה סָאװרַאפ,

 : "?ריא ןופ טנייפ-
 .טרעלקעגפיוא גנושלעפ יד ךיז טָאה ָאד
 ןיא ךַאז יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה םיזוכיו ןוא תולאש עגנַאל ךָאנ

 :רעציױרַאפ רצד ךימ טגערפ לָאמַאטימ ןטגידנערעפ
 ריא טעװ ,ןעיירפעב טנייה ךיײא ןעלעװ רימ ּבױא ,ר"ד 'ה טגָא)

 "ןןעגיטפעשעּב טינ קיטילָאּפ טימ רהעמ ךיז :
 היופ ןעגרָאמ ךיא לעװ ,ןעירפעב טנייה ךימ טעװ רהיא ןעװ,

 | ," קיטילַאּפ טימ ןעגיטפעשעּב רעדיוו ךיז ןעּביֹוהנָא
 *) קיטילַאּפ רעכלעוו טימ,
 ",טגיט:עש;ב טציא זיּב ךיז ּבָאה ךיא רעכלעוו טימ,
 ןוא רדח ןעניאייברעד א ןיא ןהעגסױרַא טגיילעגרָאפ רימ טָאה ןעמ

 ,יירפ ןיּב ךיא זַא ,ןעדלָאמעג רימ ןעמ טָאה ךרעּב םורַא העש לעטרעפ 3 ןיא !
 ,,יזַא ךױא טעמּכ ןעגנַאנעגוצ ךַאז יד זיא םירבח ייווצ עניימ טימ
 ןיא יא גנוטייצ רעלעיציפָא רעד ןיא סָאװ ,זיא שיטסירעטקַארַאכ

 -עּב שלַאפ טָאה עכלעוו ,גנוקרעמעּב ַא טקורדענּפָא ןעוועג םורַא געט עכילטע !
 רעד ןעמוקעּב ךיז טָאה יױזַא ,.םירבה עניימ ןוא רימ ןופ דייר יד ןעטכיול
 ּבָאה רךיא סָאװ ,םעד טימ טגידייטרעפ ,לשמל ,ךיז ּבָאה ךיא זַא ,קורדנייא;
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 ךעמָאנ םעד ןיא , ,"ףירּב םענעּפָא, ןַא ףיוא .עעמרַא עשילױּפ יד טפמישעּב
 ךופ ןעמוקעּב םעדכָאנ ּבָאה ךיא ןעכלעוו ,"טפַאשלעזעג רעשילױּפ רעד ןופ
 ךיױא ךַאז יד ךיא ּבָאה ,וװ ר"ד ,ןינע םעד ןעגעוו רעהע טשרָאפ ןעשיליופ ַא
 - ,טרעלקעגפיוא "ףירּב םענעּפָא,'נַא ןיא

 יד ..ןעקורד טנָאקעג טינ טלָאמעד סָאד ךיא ּבָאה ןרעיודעּב םוצ
 | :ַאזַא רוציקּב ןעוועג זיא גנורעלקפיוא

 -לעזעג רעשיליוּפ רעד ןופ לייט רערעגילק ןוא רעטעדליּבעג רעד --
 ךילדעש יװ ,טוג ץנַאג ןעהעטשרעפ ,ןעריציפָא עשיליוּפ יד ןופ יװ ,טפַאש
 יו רעּבירעד ןוא םָארגָאּפ רעכילטיא ןייז זומ ןעסערעטניא עשיליוּפ יד רַאפ
 ײזַא זיא ,רעּבָא ,ןומה רעשיליוּפ רעד ;טינ םָארגָאּפ ןייק עקַאט יז ןעל
 ,ןעדיא ןעגעג "טייקסטכעלש ףיוא ןערָאװעג טריסערד, ;קרַאטש ױזַא ןוא גנַאל
 +ומ ןוא ןעטלַאהנייא טינ םהיא ןענעק ןעטנעמעלע; עטנהָאמרעדנעּבױא יד זַא
 עלַא יד ןענעקיײלּפָא ,תמא םעד ףיוא ןעגיוא יד גידנעקעדרעפ ,רעּבירעד ןעז
 -- ..,ןעמוקעגרָאפ ןענייז עכלעוו ,ןעמָארגָאּפ

 יד רָאנ טינ ןעּביוהעגפיוא ךיז ןעגעג טָאה הלשממ עשיטסיװעשלָאּב יד
 -ילרק עלַאקירעלק ןוא עלַאנָאיצַאנ עשיליוּפ יד ךיוא רָאנ ,עיזַאושזרוּב עגיטרָא
 םעה דצמ הנּכס רעסױורג ַא ןיא טלהיפעג ךיז ןעּבָאה) עכלעװ ,ללכּב ןצז
  ילַאהעּב ַא טרהיפעג ןעטנעמעלע עגיזָאד יד ןעּבָאה רעּבירעד ןוא םֹזיװעשלָאּב
 יד .סעקיװעשלָאּב יד ןעגעג עיצַאטינַא עשיגרענע ןוא עפעיט ַא רעּבָא ,ענעט
 ינַאגרָא-דוסי-ךעסַאלק יד ףיוא ןעפרָאװעגרעּבירַא דלַאּב ךיז טָאה עיצַאטיגַא
 ןענעז עכלעו ,רעטיײּברַאןהַאּב יד ףיוא וליפא ןוא טפַאשרעטיײּברַא עטריז
 טקאטנַאק ןיא ןיירַא טירט עשיטסיװעשלָאּביטנַא עגידרעטייוו ּבעילוצ תועמשמ
 .ַא .ּפ עיצַאזינַאגרָא רעשירעטילימ רעמייהעג רעשיליוּפ רעטסואוועּב רעד טימ
 "עטשרָאפ ערהיא טַאהעג טָאה עכלעוו ,(ַאװָאקסיָאװ ַאיצַאזינַאגרָא ַאקסלָאּפ) .וו
 - ,סעקיװעשלָאּב יד רַאפ אנליוו ןיא םינימח לּכמ רעה

 ,טײקגיזָאלסטײּברַא יד ןוא תורקי ןעכילקערש םעד גידנעצונסיוא גולק
 טָאה ,הפוקּת רעשיטסיװעשלָאּב רעד טימ םענייאניא ןענַאטשטנע ןעגעז עכלעוו
 'טייז רהיא ףיוא ןעגיוצעגוצ קרַאטש דלַאּב עיצַאטיגַא עשיטסיװעשלָאּביטנַא יד
 ,ןומה רענליוו םעד

 קרַאטש ַא ךיוא ןעגָארטעג עיצַאטינַא עגיזָאד יד טָאה ךילנהעוועג יו
 יז זַא ,טגידלושעּב ןעמ טָאה ןעדיא רענליוו יד ,רעטקַארַאכ ןעש;טימעסיטנַא
 ,ןעקַאילָאּפ יד ףױא ,ןעטלַאה ייז דצ סנעמעװ ,סעקיװעשלָאּב יד ןָא ןעצייר
 ןעטסירק עלַא ייּב טעמּכ טיירּפשרעפ ןעוועג זיא לֹוּבלּב רעיינ רעד

 "ייז ךרוד גידנעטכעלפ ,רערהיפ-לעדער עשילוּפ יד ןעּבָאה םורַא ױזַא

 כד יב סעלעטש עסיורג ןעמונרעפ ןעטלעז טינ ןעגָאה עכלעוו ,ןעטנעגַא ערע
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 א טימ ייז גידנעלגנירמורַא ןוא ייז םורַא ץענ ןעטכידעג ַא ,סעקיװעשלָאּב

 ןוא "המקנ, ןופ גָאט םוצ טיירגעג ךיז -- ,האנש רענעסיּברעפ ַא ןופ הביב6

 ,טרַאגעג ױזַא ןעּבָאה ייז ןעכלעוו ,"גנואיירפעב

 ודנָאיסק רעד ,רערהיפ-לדער עטסכילרהעּפעג ןוא עטסערג יד ןופ רענייא
 "לָאּב יד ןעגעג ןעטערטוצסורַא ןעפָא טלעטשעגּבָא טינ ךיז טָאה ,ןַאמרעקומ

 "יה רעד רַאפ ןעטילעג טָאה רעכלעוו ,שודק סלַא ,רעריטרַאמ סלַא ,סעקיוועש

 ןוא סעּכ ןעטסערג םעד ןעפורעגסױרַא רע טָאה ,גנואיירפעּב ןופ ךַאז "רעגיל

 ,סעקיװעשלָאּב יד ןעגעג ןומה ןעשיליוּפ םעד ייּב טפַאשדנייפ עטסערג יד

 טָאה ןוא שטייד רענעזױוּפ ַא ןעוועג ךילטנעגייא זיא ןַאמרעקומ זדנָאיסק

 טייצ עצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא ,רעּבָא זיא ,שילױּפ טדערעג טכעלש רהעז וליּפַא

 םעדכָאנ .טּבעילעּב ןוא רעלוּפָאּפ רהעז ןערָאװעג ןומה ןעשילױטַאק םעד ייּב

 "רָאפ טלַא ןעּבילּברעפ ָאד רע זיא ,אנליו ןופ סױרַא ןענעז ןעשטייד יד יו

 רעשיסור רעהירפ) רימיזַאק ,לייה לָאיטסָאק םעד ןופ (שטשָאּבָארּפ רעהעטש

 "מ .סק טָאה ,אנליו ןעמונרעפ ןעבָאה סעקיװעשלָאב יד יוװ דלַאּב -,(רָאּבָאס

 "גירגעג טָאה רע ,ןעסַאמ-רעטייּברַא יד ןעריזינַאגרָא וצ ךיז ןעמונעג ןאמרעק

 "כָאנ ;"רימיזַאק ןעגילייה םעד ןופ דנַאברעּפ-רעטײּברַא ןעכילטסירק, םעד טעד

 ןופ דוסי רעד ,עזָאלטטײּברַא רַאפ טייּברַא ןעכוז וצ עיצַאזינַאגרָא'נַא -- םעד

 ?ףעלַאיצָאס-ךילטסירק, רעד ,ןיז טהעטשרעפ ,ןעוועג זיא סעיצַאזינַאגרָא עלַא יד

 ילנַאגרָא עגיזָאד יד ךיז טָאה םישדח ייווצ ןרעּב ןופ ךשמ ַא ןיא ,,.ּפיצנירּפ

 ןייז וצ ןעגיוצעגוצ םעד ץוח טָאה ןַאמרעקומ ,טלעקיווטנע קרַאטש רהעז עיצַאז

 ןעטרָאד טָאה עכלעװ ,ץנענילעטניא עשילױּפ עצנַאג יד טעמּכ עיצַאזי:ַאגרָא

 ךיוז ןעּבָאה סעקיװעשלָאּב יד .וװ .זַא ,א תושרד ןעטלַאהעג ,סעיצקעל טנעיילעג

 יד טכוװעּב ןעּבָאה ןוא עיצַאזינַאגרא רעד טימ טריסערעטניארעפ ּבױהנָא ןופ

 אגיל, :לַאנרושז ַא ןעגעגוצסױרַא ןעּבױהעגנָא ןַאמרעקומ טָאה דלַאּב ,סעיצקעל

 ,?ַאשטיגטַאּבָאר
 "רושז םעד ,טריקטיּפנָאק סעקיװעשלָאּב יד ןעּבָאה רעמונ ןעטייווצ םעד

 טינ טָאה ןאמרעקומ ,אנליוו ןעזָאלרעּפ ןעסייהעג ןענַאמרעקומ ןוא טכַאמעגוצ לַאנ

 יעגרעּביא-שיטַאנַאפ םהיא ,ןעטיורג ַא טימ םענייאניא ךיז טָאה ןוא טגלָאֿפעג

 ןעסָאלשעגנייא ,רעּביײװ רקיע רעד ,ןעשנעמ דנעזיוט רָאּפ א ןופ ןומה םענעּבעג

 טזומעג ןעּבָאה סעקיװעשלָאּב יד .רימיזַאק ,לייה םעד ןופ לָאיטסָאק םעד ןיא

 גנורעגַאלעּב עצנַאג ַא ןערהיפ ןוא ןעטייז עלַא ןופ לָאיטסָאק םעד ןעלגגי ומורַא

 .ןייק רעכלעוװ ייּב ,יירעסיש רעקרַאטש ַא ךָאנ ,תעל-תעמ ןעט-ג ן'פיוא טשרע

 ןיא ןעסָאשעג טָאה ןעמ לייו ,ןערָאװעג טעדנואורעפ טינ זיא שנעמ ןייא

 ןענַאמרעקומ ןעריטסערַא וצ ןעּבעגעגנייא ךיז טָאה - ,טפול רעד



 צ1

 ןעּבָאה ייז זַא ,ךיז ןיא רעכיז ױזַא ןעוועג ןענעז סעקיװעשלָאּב יד
 -עניא ןופ ייז רעּביא טּבעװשעג טָאה סָאװ ,הנּכס עסיורג יד טקרעמעג טינ
 ןעשילּפ ןעסיורג ַא ןופ עיצַאזינַאגרָא יד-ערעסערג ךָאנ יד טינ ,גינייו
 ןה טָאה סעקיװעשלָאּב יד ןופ טסניד-סגנושרָאפסױא רעד ,ןעסיורד ןופ--לייה
 רעּבירעד .,,רעייפ ן'פיוא טגיוטעג טרּפ ןעשירעטילימ ןיא ןה ,ןצשיטילָאּפ ןיא
 יקרַאטש ױזַא ןוא ךיג ױזַא ,טרַאװרעדמוא ױזַא יז ףיוא ןעמוקעג הלּפמ יד זיא

 טנעהָאנ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןעזיירק עשילױּפ יד ןיא ,טרעקרעפ
 ןעכָאװ רָאּפַא טימ ןיוש םינּפ ַא ןעמ טָאה ,װ .א .ּפ עיצַאזינַאגרָא רעד וצ
 ..הסּפ אנליוו ןיא ןיירַא טצוו עעמרַא עשיליופ יד זַא ,טסואוועג חסּפ רַאפ
 רעד זַא ,טסואוועג ךיוא ןעּבָאה ללכּב סעקיװעשלָאּב יד זַא ,ךיז טהעטשרעפ'ס
 טָאה 1919 לירּפַא ןיא :אנליוו וצ טייהרעקניליטש וצ ךיז טקור לייח רעשילוּפ
 אדיל וצ ךיז טקורעגוצ דלַאּב ןוא םינָאלס ןעמונרעפ לייה רעשיליוּפ רעד
 "מוא ערעוש ןעמוקעגרָאפ ןענעז ייּברעד .טדָאטש יד ןעמונרעפ ןוא ךיוא
 רעד ;תונּברק עגידלושמוא עשידיא ןעלַאפעג ןענעז סע ,ןעדיא ןעגעק ןעהור
 ןעדיא לעיפ רהעז ;ןערָאװעג טריּבַארצ זיא אדיל ןיא תוריד עשידיא בור
 .,ךיז טעװעקעיזדעג ייז רעּביא ןוא ןעגָאלשעג ןעמ טָאה

 יד ןיוש ןעּבָאה ,אדיל ןעמונרעפ ןעּבָאה ןעקַאילָאּפ יד רעדייא ךָאנ
 -היפוצסיורַא ןוא אנליו ךעלעמַאּפ ןעריאוקַאװע וצ ןעּבױהעגנָא סעקיװעשלָאּב
 -ענרעפ ן'כָאנ ;טנעקעג רָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא טדָאטש ןופ ייּברעד ןער
 אדיל ןופ ,רעכיג לעיפ ךָאנ קעװַא אנליוו ןופ עיצַאוקַאװע יד זיא ,אדיל ןעמ
 יָאֹּפ יד ,ןהַאּב רעיסעלָאּפ) סעיצנַאטס עסיורג ןייק טינ ריפ זיא אנליו זיּב
 יװ ױזַא ּבױהנָא ןופ אנליו ןייק געוו םעד ףיוא טקורעג ךיז ןעּבָאה ןעקַאיל
 -ַאק עשיליוּפ יד ךיז טָאה 1919 לירּפַא ןעט-19 םעד רעּבָא ,ךעלעמַאּפ ץנַאג
 -רַא"ןהַאּב יז ןיהואוו ,אנליוו ןייק ןָאטעג ףרָאװ ַא לָאמ ַא טימ עירעלַאװ
 טרהיפעגרעּבירַא ייז ןעּבָאה ,דצ רעייז ןעטלַאהעג ןעּבָאה עכלעוו ,רעטייּב
 םוצ ןעט-19 ןּופ טכַאנ רעד ןיא .יײרעגָאלש םוע ןייק ןָא ןוא גנירג רהעז
 -ַאװַאק רעשילּפ רעד ןופ לייט רעטשרעדָאפ רעד ךיז טָאה לירּפַא ןעטס
 ףיא ןעלַאפעגפױרַא ןוא אנליו ןיא ןעסירעגניירַא ןפוא ַאזַא ףיוא עירעל
 .ּפ עיצַאזינַאגרָא יד ךרוד .ןעגילפ עגידנעּפָאלש ףיוא יו ,סעקיװעשלָאּב יד
 "גרעּב רענליװ, עשירָאטסיה יד טּפַאכרעפ דלַאּב ןעקַאילַאּפ יד ןעּבָאה ,וװ .א
 עצנַאג יד ןעשרעהעּב עכלעו ,גרַאב םלצ םעד ןוא גרַאּביסָאלש םעד -
 ."ירעסיש עקרַאטש ַא טדָאטש ןיא טרעהרעד ךיז טָאה סקעז ּבלַאה-ףניפ ,טדָאטש
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 ןוש תוקס8ה עניילק טימ סָאה עכלעװ ,רעפיַאװ-ןעליוק ןוא ןעסקיּב ןופ
 ,,געט ייר+ ןופ ךשמ ןיא טרעהעגפיוא טינ ןעצנַאגניא רהעמ

 ןופ יורפ יד רימ וצ ןעמוקעג זיא תירפ רעד ןיא רעגײזַא טכַא םורַא
 ןעוועג ןיא עכלעוו ,"עדַאגירּב, רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ ףעשיּבַאטש םעד
 ןיא ןיא טגיױאועג טָאה עכלעו ,ַאװעי-ג יורפ ,אנליוו ןיא טריטרַאווקנײא
 ןעּביילּב וצ ןעּביולרע רהיא לָאז ךיא ,ןעטעּבעג רימ טָאה ןוא ,רימ טימ זיוה
 ךיא ;גנונױאוו ןיא ךיז ייּב ןיילא ןעּביילּב וצ ארומ טָאה יז לייוו ,רימ ייּב
 ףהעז עכילטע ןעּבעגעגרעּביא רימ טָאה יז .ןעוועג םיּכסמ .ףיורעד ףיוא ּבָאה
 ;טלהעצרעד טָאה יז ,ןעטקַאפ עשיטסירעטקַארַאכ

 -עטילימ ערטסקע ןַא ףיוא ןעוועג טכַאניײּב ייווצ זיּב זיא ןַאמ ןיימ,
 -ַאילַאּפ יד זַא ,העידי ערעכיז ַא ןערָאװעג ןעמוקעב זיא'ס ;גנוטַארעּב עשיר
 םיײהַא ןעמוקעג זיא ןַאמ ןיימ ,אנליוו ןופ טסרָאיװ גיצנַאװצ ךיז ןעניפעג ןעק
 טלַא :ןעּבָאה ןצ ארומ סָאװ ָאטינ זיא'ס זַא ,טגָאזעג טָאה ןוא רעגײזַא ליווצ
 ןיֹב ךיא .ןעּפָאלש טגיילעג ךיז טָאה ןוא ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז ןעלטימ
 יז ןעטמירּבָא רעטסיולק ןיא ןעגנַאגעגקעװַא ןיּב ןוא ןעניגַאּב ןענַאטשעגפױא
 א לָאיטסָאק ַא יב טקרעמעּב ךיא ּבָאה ,קירוצ גידנעהעג ,הליפּת-ןעטסָאּפ
 ןעמונעגנָא ּבױהנָא ןופ ּבָאה ךיא עכלעו ,ןעטַאדלָאס עשיליוּפ טרעדנוה רָאּפ
 ,ןעקַאילַאּפ ןענעז סָאד זַא ,טגייצרעּביא ךיז ּבָאה ךיא ןעו ; רעכיירטסע רַאפ
 ןַאמ ןיימ טקעוװעגפיוא ּבָאה ,םײהַא ןעמוקעג הירפרעד ןיא 8 םורַא ךיא ןיּב
 טָאה רע .טדָאטש יד ןעמונרעפ ןעּבָאה ןעקַאילָאּפ זַא ,טגָאזעגנָא םהיא ןוא
 ,טגָאזעג רימ טָאה ןעמ ..םייה רעד ןופ קעװַא זיא ןוא ןָאטעגנָא ךיג ךיז
 ,."ןערָאװעג טעדנואוורעפ זיא רע זַא

 ןעלעוװ לַאפנָא ןעגידגנולצולּפ אזַא יב זַא ,ןעניימ טנעקעג טָאה ןעמ
 עשיטסיװעשלָאּב יד ןה ,אגליוו טדָאטש יד ןה ןעפַאכרעּפ גנירג ןעקַאילָאּפ יד
 יד ;תועט ַא ןיא סָאד זַא ,ןעזיװעגסױרַא דלַאּב ,רעּבָא ,ךיז טָאה'ס {עעמרַא
 גנושַאררעּביא רעטשרע רעד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג דלַאּב ןענעז ןעטסינומָאק
 -ָארשרעדטינ עסיורג ַא ,ןייז הדומ סָאד זומ ןעמ ,ןעזיװעגסױרַא ןעּבָאה ןוא
 ןעכילטיא טגידייטרעפ ןעּבַָאה יז ,טייקשידלעה ענעטלעז ַא ןוא טייקנעק

 .שפנ-תריסמ ןּוא טיײקגיטולּבטלַאק רעטסערג רעד טימ זױה עכילטיא ,טירט
 עניימ טימ ןהעזעג ּבָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ תודע סלַא ,סָאד גָאז ךיא
 ,ןעטָארטעגּבָא ןעטַאדלָאס עטױר יד ןענעז טירט ייּב טירט ,ןעגיױא ענעגייא
 ,טרָא ןעכילטיא ייּב ןוא לעקניו ןעכעלטיא ייּב ןעקַאילָאּפ יד גידנעטלַאהרעפ
 -םיוא טינ טדָאטש ןיא טָאה געט יירד ..ןעזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע ואוו
 רעד הקספה ַא ןָא טעמּכ טרעהעג ךיז ןעּבָאה'ס }המחלמ-ןעסַאג יד טרעהעג
 יד ןופ ּפעלק ענעקורט יד ,יירעסיש-רעװלָאװער ַא ןוא ןעסקיפ ןופ ןעצַאלּפ
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 רערעדיײלש-ןעּבמָאּב יד ןופ יירעסייר עגידרעטיצדרע יד ןוא רעפרַאוונעליױק
 -עגפיוא ןעטַאדלָאס עטיור יד ןעּבָאה געט יירד ,ןעטַאמרַאה ןופ וליפַא ןוא
 לד םורַא ןופ ליה ןעטיור םעד גידְנעּבעג ,אנליוו ןיא ןעקַאילָאּפ יד ןעטלַאה
 עלַא ךיז טימ ןערהיפקעװַא ןוא שינעלייא ןהָא ןעטערטוצּבָא טייקכילגעמ
 ךעלעמַאּפ ןעּבױהעגנָא ךיז ייז ןעּבָאה טשרע גָאט ןעטירד ן'פיוא ,ןעכַאז
 -םענירגג םעד רעּביא טדָאטש ןופ הרזמ-ןופצ ןוא ןופצ וצ ןעקורּבָא
 ,.,"קירּב

 -לעה עכילטצ ןהעזעג ךיא ּבָאה טיי רעשילױּפ רעד ןופ ךיוא רעּכָא
 ןעשיליּפ ןעטעדנואוװרעפ ַא ןהעזעג ךיא ּבָאה ,לשמל ,ױזַא ,םישעמ עשיד
 יַאה -- ,ןעריציפָא ןוא עגיליוויירפ עקפורג ַא -- םירבח ענייז ןעכלעוו ,ריציפָא
 -ַאג רעד ןופ גָאט ןעטשרע םעד הריד ןיימ ןיא רימ וצ ןעגָארטעגנײרַא ןעּב
 רעניו ןופ טנעדוטס ַא ןַאמ רעגנוי רענהעש ַא ןעוועג זיא סָאד ,המחלמ-ןעס
 םהיא טָאה לױק ַא .,םינּפ ןעטנעגילעטניא ןּוא ןעטוג ַא טימ טעטיסרעווינוא
 רהעז טָאה ,קַאּב רעקניל רעד ןופ לייט ןעטשרעטנוא םעד ןיא ןעפָארטעג
 קרַאטש ,רענייצ עכילטע ןעגָאלשעגסױא ,ןעלייט עכייוו יד ןעסירוצ קרַאטש
 -עטש ואוו ץצגרע ןעּבילּבעג זיא ןוא ןייּב-ןָאצ ןעטשרעטנּוא םעד ןעכָארּבעגנָא
 עכילקערש יד ףיוא גידנעקוק טינ .זלַאה ןופ ןעלייט עכייוו יד ןיא ןעק
 טָאה ,ןעטילעג ייּברעד טָאה רע עכלעוו ,ןעגָאטהעװ עגיד'ארומ יד ןוא הנואוו
 טינ ץכערק ןייא ןייק ,רימ ייּב ןעװעג זיא רע עכלעוו ,העש רָאּפ יד ןיא רע
 סעכילטיא ןָאטעג םהיא רַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא רַאפ גידנעקנַאד ,ןָאטעג
 ןוא לעכיימש םענייפ ,ןעטוג ַא טימ ,סורג ןעשירעטילימ םענהעש ַא טימ לָאמ
 ,.."!ןעלָאצעּב לָאז טָאג, ןעגיצרַאה ַא טימ

 םעד - געט עכילקערש יירד טּבעלעגרעּביא טָאה גנורעקלעפעּב יד-
 ,רעּבָא ,ךיז טָאה דלַאּב ,המחלמ-ןצסַאג ַא ןופ -- לירּפַא ןעט-22 ןוא 27 0
 -רעּבירַא טזומעג ןעּבָאה תורצ עצנַאג יד ,ךילנהעוועג יװ ,זַא ןעזיועגסױרַא
 "וצ קרַאטש ןעמוקעגנָא ןיוש ןעגעז ןעטַאדלָאס יד ,ןעדיא רקיע רעד ןעגָארט
 ןופ ,החּפשמ רעד ןופ תושרד עשיטימעסיטנַא יד ךרוד ןעדיא ןעגעג עטזייּב
 ןיא ..עכילטסייג לייט ַא ןופ ןוא עסערפ רעד ןופ ,סַאג רעד ןופ ,לוש רעד
 -ופעג ךיז טָאה אפוג טדָאטש רעד ןיא ןוא אנליוו ןופ רעפרעד עגימורַא יד
 -יירוצנָא ידּכ ,תוחוּכ עלַא טגנערטשעגנָא טָאה רעכלעוו ,ןומה רעסיורג ַא ןענ
 ַא ןפוא ַאזַא ףױא ןעפורסױרַא ןוא ןעדיא ףיוא ןעטַאדלָאס עשיליופ יד ןעצ
 -נעלג ַא לּכ םדוק סָארגָאּפ ַא זיא ןומח ןעטעדליוורעפ ןימ ַאזַא רַאפ ,םָארגָאּפ
 "םיאנוש ס'טָאג , ןָא ךיז ןייז םקונ לעטימ ַא לֹּכ ןורחַא ןוא טפעשעג רעגידנעצ
 -עּב ןוא אנליוו ןעּבעל ןעזיוועּב ךיז ןעּבָאה ןעטַאדלָאס עשיליוּפ יד רָאנ יו
 -לוװ יִד טימ ןומה רעכילטסירק רעגיטרָא רעד ךיז טָאה ,טדָאטש ןיא טרעדנוז
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 "עוו תושעמ ןעלהעצרע- -* ןעּבױהעגנָא ןוא ייז וצ ןָאטעג זָאל ַא שארּב רעּב

 רַאפ "ןעקַאילָאּפ ןָאטעגנָא טש'רמולּכ ןעּבָאה ןעדיא עכלעוו ,םיונע יד / ןעג

 ןעגידיילעּב םעד ןעגעוװ ןוא סעקיװעשלָאּב יד רַאפ סרעדנוזעּב ןוא ןעשטייד יד

 טביולרעד ךיז ןעּבַאה ןעדיא סָאװ ,עכילטסייג ןוא ןעלָאיטסָאק עשילוטַאק ןופ

 טָאה טייקזייב ןוא טייקסצײרוצ עטסערג יד רעּבָא .וװ .זַא ,א .וװ .זַא ןוא

 רָאנ טינ עכלעוו ,השעמיאּבּב יד ןעטַאדלַאס עשיליוּפ יד ייּב ןעפורעגסױרַא

 ןעבָאה ןעריציפָא לייט ַא ןוא ץנעגילעטניא עשיליוּפ יד ןוליפַא רָאנ ,ןומח רעד

 ףיוא רעכעד ןוא רעטסנעפ יד ןופ ןעסָאשעג ןעּבָאה ןעדיא זַא ,טלהעצרעד

 ןערעפטנערעפ טלָאװעג סע ךיז ןעמ סָאה טימרעד ,עעמרַא רעשילױּפ רעד

 ןעדיא ןעגעג ןעהורמוא יד ףיוא ץוריּת עלַא עטנַאטנַא רעד רַאפ

 ןעסײרנײרַא םעד ייּב :שרעדנַא רָאג ןעװעג ךַאז יד זיא ןתמא רעד ןיא

 ףיוא ןעסױטשעגנָא ןעקַאילַאּפ יד ךיז ןעּבָאה םעדכָאנ ןוא טדָאטש ןיא ךיז

 ןעדיא ,טסואוועּב יוו ןעכלעוו ןיא ,לייה ןעטיור םעד דצמ הרובג עגידשואי ַא

 סעקיװעשלָאּב יד זַא ,ךַאװש יֹזַא ,ןעטָארטרעפ ךַאוש רהצז ןעוועג ןענעז

 טעמרא רעטיור רעד ןיא ןענעז ןעדיא סָאװ ,ןעגַאלקעּב גידנעטש ךיז ןעגעלּפ

 רעּבָא ,ןעטסינומָאק ןעקַאילַאּפ יד ןיא ןעטָאשעג ןעּבָאה ס} ,גינייוו ױזַא ןַארַאֿפ

 -עלַאװַאק עטר עשיליױּפ ןהעזעג ּבָאה ןעגיוא עגיימ טימ ךיא ,ןעדיא טינ

 יד ףיוא גידנעציז ,סַאג רענליו רעד ףיוא ןעסַאשעג ןעּבָאה עכלעוו ,ןעטסיר

 "רעּבוג, םעד ןיא טגיטסעפעּב ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעקַאילָאּפ יד ןיא ,דרעפ

 ,ןהעזעג טינ ךיא ּבָאה גידנעסיש ןעטַאדלָאט עטיור עשידיא ,"זיוה סרָאטַאנ

 טָאה סָאד רעּבָא ,ןעמוקרָאּפ טנעקעג טיג טָאה סָאד וַא ,ןענָאז טינ ןעק ןעמ

 ףילגעמ טינ רָאג ןיאס ,אללּכה ןמ אצוי ַא סלַא ,ןעמוקרָאּפ טנעקעג רָאנ

 זִַא ,וצרעד ךָאנ גידנעהעז ,רעמלעוו ,ןעדיא ןעכילנייוועג ַא ןעלעטשוצרַאפ ךיז

 -ַאילֲאּפ יד ןיא ןעטיש ןעגעוורעד ךיז לָאז ,חצנמ !יא לילה רעשיליוּפ רעד

 עגימורַא יד ךא םיא טױט םעד ןעננערפ סצוװ סָעד זַא ,גידנעסיוו ,ןעק

 !ןעמוקעגרָאֿפ טינ עקַאט ןיא ?ַאֹפ אזַא ןוא ..,ןעדיא

 אגליוו ןיא לייח ןעשיליוּפ םעד ןופ ןהעגנײרַא םעד טימ םינּפ-לּכילע

 ןענעז ןעדיא גיצפופ ןוא יירד ,טדָאטש ןיא םָארגָאּפ ַא ןעּביוהעגנָא ךיז טָאה
 ,רעטייוו רעלעטשטפירש רעטסואוועב רעד ייז ןעשיווצ ,ןרָאװעג טע'גרה'רעד

 עשידיא יד ,הפי בייל ןוא ןערעגינ טימ םענייאניא טריטסערַא טָאה'מ ןעכלעוו

 -סױרַא ירוצ עטצעל יד ןעּבעגעגנייא הימ סיֹורג טימ ךיז טָאה רעהעטשרָאפ
 ,טיוט ןופ ןעװעטַארוצ

 דלוש םוש ןייק ןָא טריטסערַא ןעדיא רעטרעדנוה ןעמ סָאה ךָאנרעד

 .ןערָאװעג טריּבַארוצ זתוריד עשידיא עלַא טעמּכ ןענעז ןאד .טייז רעייז ןופ
 .עשידיא יד ןיא ןעגוז ןע טש'רמולּכ  ןעטַאדלָאס רקיֵע חעד ,ןצמוק טגעלפ ןעמ |
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 טָאה "!ןעדיא ָאד ןעניואװ, ןעװעג זיא הלאש עטשרע יד ,ןייז-ילּכ תריד'
 :ןייזיילּכ ןופ ןכוז םעד ןעּבױהנָא הלַאּב ןעמ טגעלפ -- "עי, :טרעפטנעעג ןעמ -
 ,קומש ,ןעכַאז-רעּבליז ןואידלָאג ,טלעג עצנַאג יד ןעמהענוצ ןעמ טגעלפ|
 -יִלעּב יד ךָא ןעמ טגעלפ לָאמ ַא ,ןעכַאז-טרעו עלַא טרָאװ ןייא טימ--שעוו-
 | ,טיג לָאמ ַא ןוא ךיוא ןעריטסערַא םיּתּב

 ןוא טדָאטש .ןצסיוא ןצרהיפקעווַא ןעמ טנעלפ ןעדיא עטריטסערַא עכנַאמ
 ץכָאנ דלַאּב ייז טעװ ןעמ ואוו ,רכק ַא ,ּבורג ַא ךיז רַאפ ןעּבָארג ייז ןעסייה
 / ..ןעּבָארגעּב ןוא ןעפרַאװנײרַא ןעסיש-

 זיא יז ןערעטַאמ ןוא ןעגינייפ סָאד ןעדיא רעּביא יײרעכַאמ-קזוח יד
 ,.,רעשל ןיא ןעווע

 ןעלָאקָאטָארּפ עהייר עצנַאג ַא ךיז ןעניפעג הלהק רענליװ רעד ןיא
 ,טגיטעטשעּב ןוא ןעּבירשעּב ןערעוו ןעטקַאפ יד ואווי

 רעשיליפ רעד ןופ געט עטשרע יד ךיילג ןיוש ןענעז תוסיפּת יד
 טּפַאכעג רעדָא טָאה ןעמ עכלעװ ,ןעדיא טימ טקַאּפעגנָא ןעוועג הלשממ-

 ןעגגוכוזכרוד ,"טעיזיווער,, יד ייּב טּפַאכרעּפ טָאה ןעמ רעדָא ,סַאג ן'פיוא טַאלג
 .עטשרע יד ןופ ןױש ךיז ןעּבָאה תוריסמ יד .הריסמ יּפ לע רעדָא תוריד ןופ
 ןעועג זיא סע :תורצ עשידיא עטסערג יד ןופ ענייא סלַא ןעזיװעגסױרַא געט
 ןעזייו ןעלָאז לעדיימ רעדָא לעגניא רעגירהָאי-12 רעשיליוּפ א זַא  ,גונעג
 - ַא ויא סָאד, :ייּברעד ןעגָאז ןוא ןעדיא ַא ףױא רעגניפ ַא טימ סַאג ןפיוא
 | .ןעריטסערַא דלַאּב םהיא לָאז ןעמ זַא -- "!קיוועשלָאצ-

 רעטסערג רעד טימ חצר-תוּכמ ןעגָאלשצג ןעמ טָאה תוסיפּת יד ןיא
 עגידלושמוא ץנַאג ןוא עכילקילגמוא יד רעּביא ךיז טָאה ןעמ ןוא תוירזכא
 ,טעוועקעיזדעג ךילקערש ןעשנעמ|

 יפַאר ןֹוא עדליו יד ןעיירשעּב טינרָאג טּפיוהרעּביא ךיז טוָאל סע
 -עיודעג ךיז ןעּבָאה ןעטַאדלָאס יד ןוא ןומה רעד עכלעו טימ ,טרַא עטרינ:
 ןיא וליפא גָאט ןעלעה ןעטימניא .ןעסַאג רענליוו ףיוא ןעדיא רעּביא טעוועק

 ןעגָאלש ,ייז ןעװעּבַארעּב ,ןעדיא ןעלעטשּפָא ןעמ טגעלפ טדָאטש ןופ רעטנעצ
 ןעּבָאה ןעדיא עכייר ...ייז רעּביא ךיז ןעכַאמ ךעליירפ ןוא גיד'תוירזכא ייז
 .טלעג טימ ןעגנוכוזכרוד ןופ ןוא הסיפּת ןופ ןעפױקּבָא ןעּביױהעגנָא דלַאּב ךיז
 רהעמ ךָאנ ןעדיא עטלעטימעּב"גינייװ ןוא עמירָא יד ןופ עגַאל יד טָאה סָאד
 | ,,,טרעגרערעפ-

 ןוא ,ןעטסירק םידיחי עכילטע ןענופעג ךיוא אנליוו ןיא ךיז ןעּבָאה'ס
 יא יד תוחוּכ עלַא טימ טצישעג ןעּבָאה עכלעוו ,ןערעציפָא להָאצ עסיוועג ַא

 "פיוא ןעָאז ייז ,ןעטַאדלָאס יד ןופ ןוא ןומה םעד ןופ טרעדָאפעג ןוא ןעד
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 .לוק ַא ןעװעג רעבָא זיא סָאד ;ןעדיא ףיוא תופידר ערעייז ןעכַאמ ןערעה
 י .ירּבדמֹּב ארוק

 / צטש עגימורַא יד ןופ תועידי ןצמוקעּב ןעּבױהעגנָא רימ ןעּבָאה דלַאּב
 ןעטרָאד וַא ,ןערָאװעג רהָאלק זנוא זיא סע עכלעוו ןופ ,רעפרעד ןוא ךעלטדעטש
 ןעמ טָאה םוטעמוא טעמּכ ,רערעגרש'נַא ךָאנ ןעוועג ןעדיא ןופ בצמ רעד ןיא
 "גרה'עג ןעדיא להָאצ עסיוועג ַא :טריּבַארוצ תוריד ןוא ןעטפעשעג עשידיא יד
 .זיא טױנ יד .ייז רעּביא ךיז טעוועקעיזדעג ןוא ןעגָאלשעג ןעמעלַא טעמּכ ,טע
 סטוג ןוא ּבָאה עשידיא סָאד ןוא ןעּבעל עשידיא סָאד ןסיורג ןעוועג םוטעצמוא
 ,אנליוו ןיא יװ ,רקפה רחעמ ךָאנ ,רקפה ןעוועג זיא

  םעד טימ ןעדיא ףיוא ןעלַאפעגּפױרַא זיא סָאװ ,קילגמוא רעסיורג רעד
 ןעצנַאג םעד ןיא ןוא אנליו ןיא לייה ןעשילױּפ םעד ןופ ךיז ןעסײרניײרַא

 ןעטערטסױרַא ,רעהעטשרָאּפ עשידיא יד ,זנוא טגעוועּב טָאה ,טנַאק רענליוו
  "גָא טָאה ןעמ עכלעוו ,םישק םיונע עלַא יד ןעגעג טסעטָארּפ ןעפרַאש ַא טימ

 .ןעמעננָא לָאז יז ןַא ,טכַאמ רעד וצ גנורעדָאפ ַא טימ -- ןוא ,ןעדיא ןָאטעג
  ןעדיא יד ןעציש וצ ידֹּכ ,ןעלטימ עשיגרענע

 : .רעהעטשראפ יד ןעגעוו רעטרעװ רָאּפ א
 .צרעיז ןוא תולהק עשידיא רעגליוו ןופ רעהעטשרָאֿפ רעטסטלע רעד

 ,רהָאי גיצנַאװצ סלַא רהֲעמ ןופ ךשמ ןיא ןעוועג ךיא ןיּב ןעטענָארוס
 -ימָאק-ספליה םעד ןופ רעציזרָאפ סלַא ,עיצַאּפוקָא רעשטייד ּביוהנָא ןופ

 ןעכלעוו ,רעהעטשרָאפ רעשידיא רעגיצנייא רעד טעמּכ ןעוועג ךיא ןיּב ,טעט
 ןוא ןענַאטשעגוצ ףימ ֹוצ ןיא ,ןזייווכעלסיב .טנעקרענָא טָאה טכַאמ עשטייד יד
 רעד ןוא שטיװעלימכַאר רָאטקַאד רעד רעהצטשרָאּכ סלַא טנעקרעגָא ןערָאװעג
 ןעטשרע םעד ןיא ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןייטשניבור קחצי ברה ?רעניּבַאר;
 ,םישוריג יד ןופ טיי רעד ןיא סרעדנװעב ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ רהָאי
 רעטיל יד ייּב ךיוא רַאנ ,רענליוו יד ייּב רַאנ טיג ןעטסנידרעפ עסיורג טַאהע;
 . עיצַאּפקַא רעשטייד רעד ןופ רהָאי ןעטײװצ םעד ןופ ףוס םוצ ,ללכּב ןעדיא
 טָאה ,טכַאמ עשטייד יד ףרוד טקישרעפ ןוא טריטסערַא ןעוועג ןיּב ךיא ןעוו
 רעד טפַאשרעהעטשרַאפ רעשידיא רעד ןיא טרָא ןעגידנעטיידעּב ַא ןעמונרעפ
 =ירד זנוא ץוח .,םױבנעזָאר טַאקָאװדַא ןקסע רעשיטסינויצ:שידיא רעטסואוועּב
 רעד ןיא טגילײטעּב גידנעטש ךיז תוקספה עניילק טימ ןעּבָאה עכלעװ ,ןע
 דַאּבַאש .צ ר"ד רעד טגילייטעּב ךיוא רהיא ןיא ךיז טָאה ,טּפַאשרעהעטשרַאּפ
 .גידגנעטש ןעמונרעפ סעיצַאּפוקָא יד ןופ טייצ רעד ןיא ןעּבָאה רעיפ עלַא רימ
 .ןיא .תולהק רענליוו יד ןופ רעציזרַאפ-עציװ רעדָא רעציזרָאפ ןופ רעטרע יד
 רעציזרָאפ רעטשרע רעד זיא הלהק רענעּבילקעג:שיטַארקָאמעד רענליוו רעד

 :"ור ברה זיא טייצ עצנַאג יד ןוא ךיא רעטייוצ רעד ,דַאּבַאש ר"ד ןעוועג
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 אנווָאק ןיא ןעוועג זיא םיוּבנעזָאר .ש ,רעציזרָאפ-עציו רעד ןעוועג ןייטשניּב
 טעמּכ טרהיפעג ןעגָאה ץוח-פלּכ טמַאשרעהעטשרַאפ יד .רעטסינימ-ספליה
 ,ןייטשניּבור ברה ןוא ךיא ךילסילשסיוא

 רעד ברע ןערָאװעג ןעּבילקעגסױא זיא הלהק עשיטַארקָאמעד רענליוו יד
 ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ רענעמטַאר יד .,עיצַאּפוקַא רעשיטסיוועשלָא
 םונעלפ סלַא ךיז טָאה עכלעוו ,הליהק רעד ןופ ןעטָארטעגסױרַא דלַאּב ןענעז
 טגעלפ םינינע עגידנעפיול יד ,ןעּבילקעגפיונוצ טינ טעקיװעשלָאּב יד רַאט
 "ױּפ םעד ןופ ןערישרַאמנײרַא םעד טימ .טנעוונָאק-ןערָאינעפ רעד ןערהיפסיוא
 ןוא ןעּבילקעגפיונוצ רעדיו ךיז םונעלּפ רעד טָאה אנליוו ןיא לייח ןעשיל
 רעדיװ ןעלָאז רענעמטַאר עשיטסילַאיצַאס יד זַא ,ןעוועג םיּכסמ רע טָאה דלַאּב
 ,הליּהק רעד ןיא ןהעגניײרַא

 זיא עכלעוו ,הליהק רעד ןופ גנוציז רערַאנעלּפ רעטשרע רעד ףיוא
 "נָא דחא הפ הליהק יד טָאה ,יאמ 6 םעד ץיזרָאפ ןיימ רעטנוא ןעמוקעגרָאפ
 :הטלחה ַאוַא ןעמונעג

 יטרעלקרעד אנליוו ןיא הליהק עשידיא יד
 -ייֵלעּב יד ךרוד טרעטישרעד זיא גנורעקלעפעּב עשידיא רענליוו יד

 געט יד | א טּבעלעגרעּביא טָאה יז עכלעוו ,תוגירה ןוא ןעיירעּביױר ,ןעגנוגיד
 -עט עכלעו ,ןעדייל ןוא םיונע יד ךרוד ןוא רעטייוו ןוא לירּפַא ןעט-19 ןופ
 ,גנורעקלעפעב עשידיא יד רעהפיוא'נַא ןָא ןעריזירָאר

 .טכלעוו ,גנורעקלעפעּב רעכילדעירפ רעד ןופ ןעדיא עגידלושמוא לעיפ
 ןעשילױּפ םעד ןופ ףמֲאק םעד וצ טַאהעג טינ תוכייש ןייק טולָאטּבַא ןעּבָאה
 םוש ַא ןהֶא ןערָאװעג טע'גרהרעד ןענעז ,טעקיװעשלָאּב יד טימ רעטילימ
 .טכירעג ןיא גנושרָאטסױא

 -ֵלֹע ןוא טכעלשעג ןופ דישרעטנוא ןהָא ןעדיא ענידלושמוא רעטרעדנוה = |
 גיד'תוירזכֲא ןעסַאג יד ףיוא רעדָא ןעגנוניױאוו יד ןיא ךיז ייּב ןענעז רעט
 ,ןערָאװעג ןעגָאלשעג

 -יורג ַא ןוא ןערָאװעג טריּבַארוצ ןענעז ןעגנוניואו עשידיא רעדנעזיוט
 "ָאװעג טמירָארעפ ןעצנַאגניא זיא גנורעקלעפעב רעשידיא רעד ןופ לייט רעס
 -ילגטימ ענעהעזעגנָא לעיפ יז ןעשיוצ ,ןעדיא עגידלושמוא רעדגעזיוט ,ןער
 םוש ַא ןהָא ןענעז ,רעוהט-ללּכ עגיטכיוו ןוא גנורעקלעפעּב רעשידיא רעד ןופ רעד
 -עישרעפ ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ןוא ןצרָאװעג ןעגָאלשעג ,ןערָאװעג טריטסערַא דוסי
 ןוא ןעקנירט ןוא ןעסע ןהָא ןערָאװעג ןעטלַאהעג ןענעז ייז ואוו ,תוסיפּת ענעד
 ןופ לייט רעסיורג ַא ;ןעגנוגידיילשּב עטסערג יד ןעגָארטעגרעּבירַא ןעּבָאה ייז
 ןייק ןערָאװעג טקישענּבָא להַאװסיוא ןוא גנושרָאּפסױא םוש ַא ןהָא זיא יז

 .-יפ - םיונע עטסכילקערש יד ןעגָארטוצ-שּבירַא טַאהעג ןעּבָאה ייז ואוו ,אדיל
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 מוא'נֲא ןיא ןערָאװעג טקישעגּבָא ייז ןענעז םעדכָאנ -- עשילַארָאמ ןוא עשיז
 ןעדיא עטריטסערַא יד ןופ סעפורג ערעדנַא ענעדישרעפ ,גנוטכיר רעטסואוועּב
 ןהָא ןערעװ ֹוצ טרינרעטניא ןוא טקישעגסױרַא ןערָאװעג טּפשמ'רעט ןענעז
 .רעד , יד ייז ןעבעג וצ ןהָא ןוא דלוש רעייז ןופ ןעזייוועּב םוש
 ,דלושמוא רעייז ןעזייוו

 יד ןעוו ,םעדכָאנ ךיוא טרעהעגפיוא טיג ןעּבָאה ןעגנוניישרע עגיזָאד יד
 סע סָאװ ,םעד ןענעװ טכַאמ יד טרימרָאפניא ןעּבָאה רעהעטשרָאפ עשידיא
 י ,טדָאטש ןיא רָאפ טמוק

 זַא ,גנולעטשרָאפ יד ןערָאװעג ןעפַאשעג זיא גנורעקלעפעּב רעד ןיא
 טימ ןעק ןעמ ןוא ץעזעג םעד רעסיוא ןערָאװעג טלעטשעג ןענעז ןעדיא עלַא
 -עסיטנַא רַאפ ןעדָאּב םעד ןעפַאשעג טָאה סָאד ןוא ,ליו ןעמ סָאװ ,ןָאט ייז
 טימ טצונעגסיוא ךיז טָאװ עכלעוו ,עיצַאקָאװָארּפ ןוא סעצעה-םָארגָאּפ עשיטימ
 -עּב עשידיא עצנַאג יד ןעכַאמ וצ טכוזעג ןוא ןעדיא ןעגעג םילֹוּבלּב ײלרעלַא
 רעד םגה ,קיטילָאּפ רעשיטסיװעשלָאּב רעד רַאפ ךילטרָאװטנַארעּפ גנורעקלעפ
 רעד ןופ ןעטילעג טָאה גנורעקלעפעּב רעשידיא רעד ןופ לייט רעטסערג
 -לעפעב רעד ןופ ןעלייט ערעדנא יו ,רהעמ ליפ קיטילַאּפ רעשיטסיװעשלָאּב
 עטסדנערהיּפנָא יד ףיוא ןוא גנוריגער רעשיטסינומָאק רעד ןיא םגה ןוא ,גנורעק
 טינ ןעמוגרעפ טרָא ןעטסדנעטיידעּב םעד ןעּבָאה סעלעטש עשיטסינומָאק
 .ןעדיא

 טסעטָארּפ ןעטספרַאש רהיא סא טקירד אנלו ןיא הליהק עשידיא יד
 -ףעביא טָאה גנורעקלעפעּב עשידיא יד עכלעוו ,םיונע עכילקערש יד ןעגעג
 ,געט עטצעל יד רַאּפ טבעלעג

 :טרעדָאפ הליהק עשידיא יד

 ,ןעדיא ןעגעג תופידר יד ןצ ףוס ַא ןערעװ טכַאמעג ףּכיּת לָאז סע 4
 ,ךובּכ רעשידיא רעד ,טייקכילרהירעּבמוא עשידיא יד ןערעװ טרעּכיזרעפ לָאז'ס
 -עּב עכילטכער יד ןערעװ ןעּפַאשעג ןעלָא'ס ןוא סטּוג ןוא ּבָאה עשידיא יד
 ןערעקמוא ןענעק ךיז לָאז גנורעקלעפעּב עשידיא יד עכלעװ ייּב ,ןעגנוגניד
 ,ןעגנוגיטפעשעּב עכילדעירפ ערהיא וצ

 עכלעוו ןעדיא עלַא קירוצ ןערעװ טרעקעגמוא ףֹּכיּת ןעלָא סע 2
 ןופ ןערָאװעג טקישעגסױרַא ,דלוש רעייז ןיא ןייוועּב ןערָאלק ַא ןָא ,ןענעז
 ,טדָאטש

 "עג ןעלָאז סָאװ ,סעיטנַארַאג עכילצעזעג ןערעו ןעפַאשעג ןעלָאזס (3
 ןעלטימ עשידירוי עלַא ןעצונצסיוא טייקכילגעמ יד עטריטסערַא יד ןעב
 ,דלושמוא רעייז ןעזייועב וצ ידֹּב
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 עכלעוו ןעגעג ,עטריטסערַא עלַא ןערעוו טיירכעּב ךיילג ןעזָאז סע 4
 ,לַאירעטַאמ-גנוגידלושעּב ןייק ָאטינ זיא סע

 -ַארוצ יד ןעכוזוצפיוא ןעלטימ ןערעוו ןעמונעגנָא ףֹּכיִּת ןעלָאז סע (5
 .רעּבױר יד ןעמָארטשעּב וצ ןוא סטוג עשידיי עטריב

 ךיא קלָאפ עשידיא סָאד זַא ,רעכיז יא אנליו ןיא הליהק עשידיא יד
 עשידיא יד רַאֿפ ףּפמַאק ןייז ןעכַאװשּפָא טינ ןוא ןעלעטשּפָא טינ טעװ אטיל
 םויק ןעלַאנָאיצַאנ םעד רַאפ ,טכער עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיטילָאּפ ,עכילרעגריּב
 | ,"קלָאּפ ןעשידיא ןופ דובּכ ןוא

 ןעּבָאה רעהעטשרָאפ יד עכלעוו ,הטלחה רעגיזָאד רעד טימ
 "נָא ךיז טָאה ,טכַאמ רעשיליוּפ רעטשרעּביוא רעד טגנַאלרעד
 -יא רענעּבילקעג-ינ רעד ןופ המחלמ עגיד'תורובג ןוא ענעּפָא יד ןעּבױהעג
 ןוא עשיטילָאּט ,עכילרעגריב | עשידיא יד ןופ ץוש םעד רַאפ הליהק רעשיד
 ,אטיל ןיא טכער עלַאנָאיצַאנ

 רעהעטשרָאפ עשידיא יד ןענעז טכַאמ רעשילױּפ רערעכעה רעד טימ
 רעד ,יקסדוסליּפ ףצווי ,ןָא ּבױהנָא ןופ רָאג ןיוש גנורהירעּב ןיא ןעמוקעג
 םעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש אנליוו ןיא ןעמוקעגנָא זיא ,,ףצש-הכולמ
 -ידיא עסיורג ַא טעדנעװעג ךיז טָאה םהיא וצ ,אנליוו ןעמהענרעפ ןעשיליופ
 ןעקַאילָאּפ יד יװ ,'ןעסעצסקע, יד ףיוא ךיז גידנעגָאלקעּב ,עיצַאטוּפעד עש
 ןופ ןוא אנליו ןיא ןעמוקעגרָאּפ ןענעז סָאװ ,ןעפור לעדייא ייז ןעגעלפ
 -ליפ ףעזוי טָאה סיװעג .ןהעזעג טינ ףוס ןייק רָאג ךיז טָאה סע עכלעוו
 ןערעװ לָאז םָארנָאּפ רענליו רעד זַא ,טקריועג לעיפ העּפשה סייקסדוס
 יו ,ןעלטימ עשינרענע רהעז זַא ,ןעגָאז זומ ןעמ רעּבָא ,ןעטלַאהעגניײא
 סָאד ,ןערָאװעג ןעמונעגנָא טינ ןענעז ,םיחצור יד רַאפ ףָאוטש-טיױט ,לשמל
 ןעקַאילַאּפ ןעגעג ןעדיא רַאפ ןייא ךיז טלעטש ןעמ זַא ,ןעסייה ךָאד טלָאװ
 :ןעמונעג טינ ךיז לעטימ "ןערעלוּפַאּפ טינ, ַאזַא רַאפ ןעמ טָאה רעּבירעד ןוא
 רָאנ ןעטעּבעג יז ןוא ןעטַאדלָאס יד רַאפ טַָאהעג ארומ טושּפ ץנַאג טָאה'מ
 ?עז "ןעסעצקעק יד סָאװ ,ןעװעג ויא ןופרעד אצו=לעוּפ רעד .,.,ןעטוג טימ
 לַארַאכ ןעשינַארכ ַא ןעמוגעגנָא ןעּבָאה רעּבָא ,רענעלק סעּפע ןערָאװעג ןענ
 .,,םישדח ןוא ןעכָאװ ןעגיוצעג םעדכָאנ ךיז ןעּבָאה ןוא רעט

 .עיצַאּפקָא רעשיליוּפ רעד ןופ טײצ עצנַאג יד זַא ,ןעגָאז ןעק ןעמ
 טינ טלהיפעג טרפּב רענליוו יד ןוא ללכּב ןעדיא עשיווטיל יד ךיז ןעּבָאה
 ינַאג רעד ןיא .סנעגייא רעייז עגונּב ןה ןוא ןעּבעל רעײז עגונּב ןה ,רעכיז
 ןיא ןייק ץנעגילעטניא רעשיליוּפ רעד ןופ ךיז טָאה הפוקּת רערעווש רעצ
 | | .,טרעהרעד טינ ןעדיא רַאפ לוק

 =סיורַא ,הנפס עסיװעג ַא טימ םגה ,טנעקעג רָאנ טָאה ןעמ יװ ,דלַאּב
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 -עטשטפירש עטסואוועב יד וַא ,טסואורעד ךיז רימ ןעּבָאה ,סַאג ןפיוא ןהצג
 ןעסָאשרעד הנכס ַא ןיא ןעפעוש הפי ביל ןוא רעגינ ,ש רעוטיללּכ ןוא רעל
 ןעסָאשעג ןעּבָאה ייז זַא ,ןעוועג בורע זיא רעיציפָא רעשיליופ ַא .ןערעוו וצ
 טימ םענייאניא טריטסערַא ייז טָאה ןעמ ,ןעקַאילָאּפ יד ןיא רעטסנעפ ןופ
 ןעמ טָאה ן'הפי ןוא ן'רעגיג ;ןעסָאשרעד ךלַאּב טָאה ןעמ ןעמעוו ,ן'רעטייוו
 "לפה לד ןליּפַא ,טַאהעג ןעּכָאה ייז סָאװ ,ץלַא יז ייּב ןעמונעגּבָא ,ןעגָאלשעג
 "אר רעד ףעגעװ ליהצ טימ ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז רימ ,ךיש יד ןוא רער
 ןעמ ואוו ,לַאזקָאװ ן'פיוא קעװַא ןענעז דַאּבַאש ר"ד ןוא| ןייטשניבור רעניּב
 "עב טשרָאקָא םעד וצ קעװַא ןיִּב ךיא ;עטריטסערַא יד ןעסָאלשעגנייא טָאה
 רֶע ,ןעטעּבעג םהיא ןוא שטיװָאמַארּבַא ךלָאטיװ טנעדיזערּפ-טדָאטש ןעטמיטש
 ףָאפ ,רעלעטשטפירש עשידיא ייוצ יד רַאפ ןייז לדתשמ ךיילג ךיז לָאז
 טיג ןענעז ייז זַא ,הוברע עכילטטירש ַא ןעבעג וצ טיירג ןיּב ךיא עכלעוו
 ןעסיש טגעקעג טינ סיװעג ץנַאג ןעּבָאה ייז זא ןוא ןעטסינומָאק ןייק
 'שז רימ ןעמעװו טימ ,שטיוװָאמַארּבַא רעה רעד ,ןעטַאדלַאס עשיליוּפ יד ןיא
 טעװ ןוא טרָאװ ןיימ ןיא טּבױלג רע זַא ,טגָאזעג טָאה ,עטנַאקעּב עטלַא ןענ
 ָאד זַא ,טגָאועג ןוא טקנַאדעּב םהיא ּבָאה ךיא ,ייז ןעגעוו ןייז לדּתשמ ךיז
 יד גידנעגלילּפָא טינ ,ךיילג טעּב ךיא ןוא רעייט עדנוקעס עכילטיא זיא

 טגָאזעגוצ סָאד רימ טָאה רע ,עכילקילגמוא יד תבוטל ןעשימניירַא ךיז ,ךַאז
 רע זַא ,טגָאועג רימ רע טָאה ,רימ טימ ךיז גידנענעגעז ,ןָאט וצ דלַאּב
 ןעגילייא ןַא ןוא ןעניטכיו ַא רהעז ןעגעוו ןעדיירוערעּביא רימ טימ טָאה
 םהיא טימ ,גָאטיײּב רעגײזַא 12 ןעגרָאמ ףיוא ןעוועג טיּכסמ ּבָאה ךיא ןיגע
 ,ןעטפַארטעּב וצ ןינע םעד

 טהעטשעּב ,שטיװָאמַארּבַא .וו טגָאזעג ןעגרָאמ ףיוא רימ טָאה ,ןינע רעד
 ערעוש ַא רעביא ןעּבעל טנַאק רעצנַאג רעד ןוא טדָאטש יד סָאװ ,ןירעד
 ןיא ָאטיג עלייורעד ךָאנ זיא סע טָאװ ,ןיא ץלַא רַאפ רעגרע ,העש-לרוג
 ןּופ רעטעּפש ןערעו טינ לָאז סע סָאװ ,טכַאמ-הכולמ עטריזינַאגרָא ןייק דנַאל
 ַא ןערעװ טריזינַאגרָא לּכ-םדוק ,גנוניימ ןיימ טיול ,ךָאד זומ ,טנַאק רעזנוא
 "למ א ןעריזינַאגרָא רימָאל ,הכולמ/ עגילייורעד א ,טנַאק רעזנוא רַאפ הכולמ
 -ימ סלַא ןעגילייטעּב ךיז טלָאז רהיא ךייא ךיא טעּב ןעדיא ןופ ,םוירעטסינ
 עשידיא ייוצ וליפֲא רעדָא םענייא ךָאנ ךיז טימ ןעדַאלגייא ןוא רעטסינ
 ,ןַאד ,גיטרַאפ ןייז םוירעטסינימ רעזנוא טעװ געט רָאּפ ַא ןיא ,ןערָאטסינימ
 ,אנליוו ןיא געט יירד ךָאנ טּביילּב רע ,יקסױוסליּפ ףעזוי וצ ןיירַא רימ ןעהעג
 ,טוירעטסינימ ןעגילייורעד ַא ןעדליב ָאד לָאז רע זַא ,םהיא ןעטעּב ןוא
 ,,טנַאק רעזנוא ןופ םינינע עלא טימ ןערהיפנָא לָאז רעכלעוו

 טעטינערעוואוס יד ןענעקרענָא רימ זַא ,סגעטשרע ,ןעפייה טלָאװ סָאד
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 (11) םרוטש ןיא



 .ָאה ,סנעטייווצ ,ןעליוּפ ןופ ,ךילריטַאנ ,ןוא ףעש-הכולמ ןעשיליופ םעד ןופ

 ט:טעוועשוּבעג ךָאנ ,עמרָאפ ערעכַאװש ַא ןיא תמא ,אנליוו ןיא םָארגַאּפ רעד

 'ד יא ,סגעטירד .רקמה ןעװעג ךָאנ זיא סנעגייא שידיא ןוא ןעּבעל שידיא

 יװַא טרּפ ןעכילטיא ןיא ןעועג טנַאק ןעצנַאג םעד ןיא ןעליוּפ ןופ עגַאל

 ןעסיײה ךָאד טלָאװ גנוריגער עשיליוּפ ַא ןיא ךיז ןעגילייטעּב זַא ,רעכיז טינ

 ךיא .אטיל ןיא גנורעקלעפעּב רעשידיא רעד ןופ דיתע םעד טימ ןעריקיזיר

 -עזעג גנַאל טינרָאג ָאד ןיא רעכלעװ ,ךילנעזרעפ ,ךיא סָאװ ,טינ ןיוש דער

 ױזַא טגעקעג טינ ּבָאה ,םוירעטסינימ ןעשיװטיל םעד ןיא דילגטימ סלָא ןעס

 ,,רעטסינימ ןעשילױּפ א ןיא ןערעוו לגלוגמ גנירג

 יד ףױא ןיילַא ןעק ךיא זַא ,ןעשטיוָאמַארּבַא וו טגָאזעג ּבָאה ךיא

 עשיטילָאּפ עניימ טימ ןעטַארעּב ךיז זומ ךיא :ןעּבעג טינ רעפטנע ןייק הלאש

 : ,הליהק רעד טימ ךיוא ןוא דניירפ

 "ניווצ ןוא טייצ ןעניועג גידנעלעוו ,טגָאזעג ךיא ּבָאה ,"םינּפ-לּכ-לע,

 געט ןהעצ רַאפ  םָאוגָאּפ ןעגעג ןעלטימ עגנערטש ןעמענוצנָא טכַאמ יד ןעג

 סָאװ ,דנורג םעד ןופ ןױש רעפטנע'נַא ןעּבעג וצ תלוכיּב ןייז םיוק ךיא לעוו

 ײרעּבױר ןוא יירעסיש רעד תמחמ ןעּבײלקפױנוצ טינ הפיסא ןייק ןעק ןעמ

 ןיא געט 5 ףיוא ןערָאװעג הוושומ .רימ ןענעז ףוס-לּכ-ףוס ."ןעסַאג יד ףיוא

 "יטעב טינ ךיז ןענעק רימ זַא ןעוועג עידומ םהיא ךיא ּבָאה םורַא געט 5

 ךילגעמ טינ ץלַא ךָאנ זיא סע לייוו ,סנעטשרע ,םוירעטסינימ םעד ןיא ןעגיל

 ןערעה ןעסַאג רענליו יד ףױוא "ןעסעצסקע, יד תמחמ ,ןיז ןעלמַאזרעפ וצ
 םוירעטסינימ ַא ןענעװ ָאד ךָאד ךיז טלעדנַאה ,סנעטייווצ ;ףיוא טינ ץלַא

 עלַא ןופ ץנערעפנָפק ַא רָאנ טלָאװ רעּבירעו ןוא טנַאק ןעצנַאג םעד רַאפ

 רעד ףיױא הבושּת ַא ןעּבעג ןענעק ,םהיא ןיא ןײרַא ןעהעג עכלעוו ,טדעטש

 | יב ..,הלאש
 עג ךיז טָאה ןוא ךַאז יד ךעלריטַאנ ןענַאטשרעפ טָאה שטיוװָאמַארּבַא

 ,ןעגנַעגעגרעדנַאנופ ךיז ןענעז רימ ..ןערַאנ ךיז טזָאל רע זַא ,טכַאמ

 -ָאלעג טָאה ןוא אנליו ןופ ןערהָאמעגקעװַא דלַאּב זיא יקסדוסליפ ,זוי
 רַאטימָאק-טּפױה סלַא יקסוָאלָאמסָא ישועי רעה ןעסיוועג ַא טדָאטש ןיא ןעז

 ןופ שארּב ןענַאטשעג זיא רַאכימָאק רעגיזָאד רעד .רעדנעל-חרזמ יד רעּביא

 רעשיטנַאמָאר רעד יװ ױזַא ."רעדנעל-חרזמ יד ןופ גנוטלַאװרעפ , רעסיורג ַא
 וצ ידּכ ,שרַאמ ןייז ןעּבױהעגנָא טלָאמעד טָאה יקסדוסליפ ףעזוי טסילַשיצ;!ס

 געוו םעד ףיוא ןעליוּפ ןעקורסױרַא ןוא 1772 רֹהָאי ןופ ןעצינערג יד ןעמוקעּב

 -טַאּפ ןעטלַא םעד טױל ,םי ןעצרַאװש ןופ ןעגערּב יד וצ זיּב סעדָא -- וועיק

 רעטנהָאמרעד רעד טָאה -- "םי זיפ םי ןופ ןעליוּפ, :םַארנָארּפ ןעשיטָאיר
 ,רעדנעל עגיזָאד עלַא יד רעּביא רעשרעה ַא ןערעו טפיָאדעּב דַאסימָאק
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 50-45 ןופ רעה רענהעש א ןוא רעכיוה א ןעוועג יא יקסווָאלָאמסָא
 רעּבָא ,ןערינַאמ ענהעש טימ ,ןעגיוצרעד טוג ןעוועג זיא רעכלעוו ,ךרעב רהָאי
 ןּופ טנעקעּב םהיא טימ ךיז ּבָאה ךיא ,,,שנעמ רעגיסעמלעטימ ץנַאג ַא רעסייוו
 "נֹוא ףיוא רעפטנע סלַא ,טסניד ןיא ןיירַא זיא רע ןעוו ,גָאט ןעטשרע םעד
 ,טריטסערַא ןעשנעמ עגידלושמוא לעיפ ױזַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןהוציבּת ערעז
 טימ ןיד-תיּב-טגנושרָאפסױא'נַא ןעפורעגפיוגוצ יקסָאלָאמסָא רעה רעד טָאה
 "עז ןיד-תיּב ןעגיזָאד םעד ןיא ;רעהעטשרָאפ-ןעטעטילַאנָאיצַאג ןופ ללײטגָא םעד
 "טגנושרָאפסױא  סלַא ,רעוהט-ללּכ עשידיא ןוא עשיווטיל ,עשילױּפ ןיײרַא ןענ
 רעװָאקַאמ .א ר"ד ,דַאּבַאש ר"ד !רימ ץוח ןיירַא ןענעז ןעדיא ןופ ."רעטכיר
 ָמָּפ ןיא) הסימת רעטסערג רעד ליפ טכירעג ןופ רעציזרָאפ רעד .ערעדנַא  ןוא
 רָאיַאמ ןעוועג זיא ,רעטכיר סלָא טגילייטעּב ךיז ּבָאה ךיא ואוו ,,"ףיוה-עיציל
 סָאװ ,רעטכיר רעד סלַא טלעטשענרָאפ הימ ךיז טָאה רעכלעוו ,יקצעטסָאק
 ,(ואוול) גרעבמעל ןיא סעצָארּפ ַאזַא טקנוּפ טגידנערעפ טשרָאקָא םָנה

 רעגליו עטריטסערַא עסַאמ רעלַאסָאלַאק רעד ןיא וא ,ןייז ןעק סע
 ,ןיוא ןעטסינומָאק !עכילטע ןעוועג רשפא ןענעז ,ןעדיא בור לפ"לע ,רעגריפ
 ויא ןךירעד רעּבָא ,ןעהעזעג טינ סעפע ךיא גָאה רַאפרעד ןעזייוועפ ערעכיז
 יז ןֹופ טנעצַארּפ גיצנייג יה ,רעגיגעוו טיג וַא ןעװעג יג קפס ןייק
 קיטילָאּפ וצ טיג ,םזינומֲאק םוצ טינ טַאהעג טינ תוכייש ןייק טַאלג ןעבָאה
 ןעּבױהעגנָא ןעבָאה רימ יװ ,דלַאּפ טגייגרעביא םעד ןיא ךיז ּבָאה יא ,3
 רָאּפ ןיא, הסימת רעטנחָאמרעדנעּבױא רעד ןופ םלוע ןעטיורג םעד ןעּפיזכרור
 טקַאּפעגנָא לופ ,תוסיפת עגירעביא עלַא יו ןעווצג זיא עכלעוו ,"ףיוה"עיציל
 ןעטסערג םעד ןיא ןעטלַאהעג ןוא ןעגָאלשעג טָאװ ןעמ סָאװ ,ןפשנעמ םימ
 טָאה ןעדיא יד רעּביא ןוא ןעסע ןעּבעגעג טינ טעמּכ יז טָאה ןעמ ,ץומש
 | ,טשוועקעיזדעג קראטש םעד ץוח ךיז ןעמ

 עשביה ַא ןעירפעב וצ ןעבעגעגנײא זנוא ךיז טָאה געט עטשרע יד
 "עטשרָאפ ערעזנוא עלַא ןעּבָאה ןֶא גָאט ןעטירד םעד ןופ רעּבָא ,ןעשנעמ לעטיּב
 ,ןעשנעמ ןליּפַא ןוא טַאהעג טיג העּפשה ןייק רהעמ ,תוכרע ערעזנוא ליפא ,ןעגגול
 רעציזרָאפ רעד ךיוא טגעלפ ,גָאט רעד יוװ רָאלק ןעוועג ןיא דלושמוא סעמעװ
 -רעפ ױלַאּב ןעּבָאה רימ ן"רָאלק ןערעוו טעװ ךַאז יד ויב, הסיפּת ןיא ןעזָאל
 ,דנַאלסױא רַאפ ןעמענ ערעונוא ןעצונסיוא רוג ליה טכאמ יד זַא ,ןענַעטש
 "ףיטסערַא יד .םשור ןעגידלַאװעג ַא טכַאמעג טָאה םָארגָאּפ רענליוו רעד ראוו
 ,טלעוועג טָאה ןעמ ;העדּב טָאהעג טינ םינּפ ַא ןעמ טָאה ןעיירפעפ ,רעּבָא ,עש
 | גָאװ רעבירעד .ןעמענ ערשונוא טימ ןעקעדוצ ןעטסערַא עלַא ןעלָאז רימ זפ

 -נָא טגָאזעגנָא דלַאב ,עשידיא ןוא עשיליוּפ ,עשיווטיל ,רטוהטיללּכ עלַא ךיז ,
 ןעטכירעג} עניוטר יד ןיא ןעמעגוצ ,ילס ,426 ט טאפ
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 רעהעטשרָאפ עשידיא יד ןופ טיּברַא יד ךיז טָאה ,רעּבָא ,טימרעד

 ןעמ רָאנ ,טגידנעעג טינ רָאנ טינ עטריטסערַא עשידיא יד ןופ ץוש םוצ

 רעטריזינַאגרָא רהיא טימ סױרַא טערט ָאד ,ןעּבױהעגנָא טשרע ןעגָאז ןעק

 -גַאגעגרעּביא זיא'ס רעכלעוו וצ ,הליהק יד רעדיוװ דייר עטסעפ ןוא טיײּברַא

 .צגנָא טָאה טָאװ ,עיסימָאק עשידירוי "ָאּפָאקעיג ןופ עטנעדרָאעגנייא יד ןעג

 לּכ םדוק ןעּפַאשעג טָאה גנולייטּבָא עגיזָאד יד .ןעכַאז עלַא יד טימ טרהיפ

 "ריּבַארוצ לייט ןעשּביה ַא ןופ ןוא םיגורה רענליוו יד ןופ עיצַארטסיגער ַא

 ץלא ןעכלעוו ןיא ,רַאילומרָאפ ַא ןופ ןענַאטשעּב זיא עיצַארטסיגער עדעי ,עט

 "תח ערעיײז טימ תודע-ןענָאזרעּפ ןופ ןעבירשרעפ תמא ן'כָאנ ןעוועג זיא

 םעד ןיא טציא ךָאנ טגיל לַאירעטַאמ רעלַאסָאלַאק ַא .ןעסערדַא ןוא תומ

 עסיורג א ֹוּתעשֹּב טלעיּפשעג טָאה ןוא הליהק רעד ןופ ויכרַא רענליוו

 רעטנַאקעּב רעד ןעפַאשעג ָאד טָאה טײּברַא עגיטכיו עטשרע יד .לָאר
 טגעלפ גנולײטּבָא עשידירוי יד ,ןייטשלעקניפ רזוע טַאקָאװדַא ,ןקסע רענוװָאק

 יד ןיא ןעּבײלק טגעלפ ,עטריטטערַא עלַא ןופ עיצַארטסיגער עיונעג ַא ןערהיפ

 םענייאניא טגעלפ ןוא ייז ןעגעוו תועידי סעירעמרַאדנַאשז עשיליוּפ יילרעיירד

 .ָאד ,ןעיירפעּב וצ ייז ףיוא ןעטעּברַא םוידיזערּפ ןופ רעדעילגטימ יד טימ

 טָאה רעכלעוו ,ןייטשניּבור .י ברה טַאהעג ןעטסנידרעפ עסיורג ענייז טָאה

 -ענּבָא ןעמעלַא רַאפ רהעמ טגעלפ ,עטריטסערַא יד ףיוא טריזילַאיצעּפס ךיז

 רע ואוו ,אשרַאװ םעד ןעגעו טכוזעּב לָאמנייא טינ טָאה ,ךַאז רעד ךיז ןעּב

 ,ףעש-הכולמ ןופ ןעמונעגנָא ןעוועג זיא

 .ענלעװ ,עטריטסערַא יד ןופ עגַאל יד ןעוועג זיא רעווש סרעדנוזעּב

 יד ןעלעטשרָאּפ טינ רָאג ךיז ןָאק ןעמ .אנליו ןופ טקישעגסױרַא טָאה ןעמ

 .עכילקילגמוא עגיזָאד יד ןָאטנָא טגעלפ ןעמ עכלעװ ,םיונע עגיד'תוירזכא

 .סגנורינרעטניא יד ןיא ןוא געװ ןיא ןעשנעמ עגידלושמוא ץנַאג בור יּפ לע

 . "בה ערערהעמ טקישעגסױרַא ןעמ טָאה ּבױהנָא ןופ רָאג ,ןעליוּפ ןיא ןרענַאל

 ,טדעטש ערעדנַא ןוא קָאטסילַאיּב ,אדיל ןוא אנליו ןופ עטריטסערַא טרעד

 .עײנ רַאפ תוסיפּת רענליוו עטקַאּפעג לופ יד ןיא טרָא ןעמוקעּב וצ ידּכ רָאנ

 טעּברַאעג לעיפ רהעז ןעּבָאה ןרעגַאל יד ןופ ןעיירפעּב םעד ייּב ,עטריטסערַא

 ררעג ױזַא ,עצנַאג ַא ןוא ןהּכ ר"ד ,ןייטשגיילק ,יקסריווס ,ןייטשניּבור ברה

 ,עיסימָאק עשידירוי עלעיצעּפס ענעפ
 "ָארכ א ןיא ןעגנַאגעגרעּבירַא זייווכעלסיּב זיא אנליוו ןיא םָארגָאּפ רעד

 "אווש ַא ןיא ךילריטַאנ ,םישדח לעיפ טרעיודעג טָאה עכלעוו ,עמרָאפ רעשינ

 ץלַא ךָאנ זיא סגעגייא ןייז ,הריד ןייז ,סַאג ן'פיוא דיא רעד ,הגרדמ ערעכ

 ןצוומ רע טגעלפ ,טדָאטש ןופ ןערהָאפסױװַא דיא רעד טגעלפ ,רקפה ןעוועג

 ןָאגַאװ ןיא .ןעגנורעדינרעד עטסערג יד ןוא תור: עכסרעווש יד ןעּבעלרעּביא
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 זוֹּכמ ןעדיא ןעגָאלש טגעלפ ןעמ :הנכס עטסערג יד ןייז טנעלפ ןערהָאפ;
 םעּב ,יירעפיטש, עּבעיל א ןעועג זיא סָאד ,דרעּב יד ייז ןעדיינשּבָא ,חצר
 ןעגעז עכלעוו ,(יקישטנַאנזַאּפ,) ןעטַאדלָאס "רענזיוּפ , עּבעיל יד ייּב סרעדנוז
 -הענּבַא טפָא ןעדיא יד יי ןעמ טגעלפ ןַאד .טעוװעשוּבוצ סרעדנוזעּב ןעוועג
 ןופ לעװיטש יד ןעסיײהפַארַא ליפא ,טַאהעג רָאנ ןעּבָאה ייז סָאװ ,ץלא ןעמ
 ריחט ן'כרוד ךילנהעועג ,ןעטלעז טינ ,ייז ןעמ טגעלפ םעדכָאנ ןוא סיפ יד
 ךָאנ ןעמוקרָאפ ןעגעלפ סע .ןָאגאװ ןופ ןעפרַאװסױרַא רעטסנעפ ן'כרוד רעדָא
 ,ןעכַאז ערעגרע

 לָאז ןעקשילַאּפ ןופ ןיא סע רעװ זַא ,ןעמוקרָאפ טגעלפ ןעטלעז רָאנ
 ..ןעדיא רַאפ ןעמהעננָא ייּברעד ךיז

 טכַאמ רעשילױּפ רעטסכעה רעד ןוא רעכיױה רעד ןופ ןעמהענעב רעד
 ץנַאג ַא ,טייז רעגידנעסיורד רעד ןופ ,ןעוועג זיא רעהעטשרָאפ עשידיא וצ
 יד ןעּבעגּפָא רימָאל ,טָא :לעיפש ַא ןעװעג סָאד זיא ךֹוּת ןיא רעּבָא ,רעטוג
 ןצטסנערע ןייק .ןעּבָאה טציא ייז ןעפרַאד רימ ,דֹובּכ רעחעטשרָאפ עשידיא
 עלַאנאלצַאנ רעדָא גנוגיטכערעּבכיילג עשיטקַאפ ןעדיא יד ןעּבעג וצ ןעליוו
 | ןעקרעמעב טנָאקעג טינ טכאמ רעד ייּב ךיא ּבכָאה טכער

 -ענעג רעשיסור ןימ ַא ,,רעדנעל חרזמ יד ןופ רַאסימָאק-טּפױה, רעד
 וצ לָאמ רָאפ ַא ןעדַאלעגניא ךימ טָאה ,יקסווָאלָאמסָא .י רָאטַאנרעּבוגילַאר
 -אמ טשילימ עגידנעטרַאװ יד ףיוא גידנעקוק טינ ,ןעמונעגנָא ךימ טָאה ,ךיז
 רהעז טָאה ,ןפטשרע םעד ,רימ רַאפ רעהירפ ןעמוקעג זיא עכלעוו ,עירעטַאנג
 טריסערעטניא ךיז טָאה ,טייצ ערעגנעל ַא רימ טימ טדערעג גידריווסנעביל
 ,רעּבָא ,םהיא כָאֹה ךיא זַא .ןעדיא עשיווטיל יד ןעליו סָאװ, ,םעד טימ
 ןהָא ,טכער עלַאנַעיַאג לכ-םדוק ןרעדָאּפ ןעדיא עשיװטיל יד זַא ,טגָאועג
 טרעיז א טכַאמעג לקסרָאלַאמסָא 'ה טָאה - ,ןעמוקסיוא טינ ןעגעק ייז עכלעוו
 רעדנא ןא וצ ןעגנַאגעגרעּבירַא דלַאּב ,ךַאז יד גידנעגייוושרעמ ,זיא ןוא ענימ
 -?ףמולּכ ןיא טלעיּפשעג ךיז טייצ עצנַאג יד ןעמ טָאה רעטיײװ ,,,ןיגע
 .,שרָאפסױא טשירמולכ טפרַאדעּב ןעּבָאה עכלעװ ,סגיד-תיּב ןוא טעיטימָאק
 : ןוא םינלג יד ןעּפָארטשעּב ןוא ןעדיא ןעגעג תוריבע עגיד'ארומ יד
 ןָאטעגּמױא טינ ןוא ןָאטעג טינ טשיגרָאג טעמכ ןעּבָאה עכלעו ןוא םיחצור
 "עג ארומ טייז ןייא ןופ טָאה אנליו ןעמהענרעפ םייּב טכאמ עשילוּפ יד
 עצסקע, עלַא יד ןענעג ןעלטימ עשיגרענע ןוא עגנערטש ןעמהענוצנָא סַאה
 ויא'ס גיטכיה יה ,ןענַאטשרעּפ טיִג יז טָאה טייז רערעדנא רעד ןופ ג"ןעס-

 העש-לרוג ַא ןיא ,ןעסעצסקע, עלַא יד ןופ ןעדיא ןעטיהוצנייא ןעליוּפ רַאפ
 ןעוו .אנליו ןעמונרעפ ןעקַאילָאּפ יד ןעּבָאה אטיל רַאפ יא ,ןעלוּפ רַאפ יא
 ןעגעג "ןעסעצסקע, יד טקיטשרעד שיגרענע ייּברעד טלָאװ טכַאמ עשיליופ יד
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 ָאד ןה ןעדיא ןוא ןעקַאילַאּפ יד ןעשיווצ ןעגנוהיצעּב יד ןעטלָאװ .,ןעדיא/
 - ..ערעדנַא ץנַאג ןערָאװעג דנַאלסױא ןיא ןה ,אטיל ןיא |

 יד ףיא גיױא'נַא ןעכַאמרעפ רהיא ךרוד טכַאמ יד טָאה םעד טָאטשנָא |
 רעד ייּב ןוא ןעטַאדלָאס עשיליופ יד יב טלעצרָאװעגנײא ןענעצסקע עלַא

 ףיז ןעמ ןעק ןעדיא טימ זַא ,טייקרעכיז יד גנורעקלעכעב רעשיליוּפ |
 רעגירעדינ רעד ןוא עיצַאילַארָאמעד עגידרעהירפ יד ,עביולרעד ץלַא
 - ,..סנייז ןָאטעג ייּברעד טָאה בצמ-רוטלוק

 קיטילָאּפ ַא רַאפ ןעדיא עגונּב ןעטלַאהעג ךיז טָאו טכַאמ עשילי ּפ יד
 / ..םישעמ ערעטיג ןא רעטרעוו עסיז ןוּפ

 -לִלוַּפ ייד עלַא יד ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןיא זַא ,ןעגָאז ךיא זּומ ללכּב
 -עה עלַא טימ גנורהירעּב ןיא גידנעמוק ,אטיל ןיא ךיא ּבָאה ,סעיצַאּפוקָא עש
 ,ןַאמ-הכולמ ןע'תמא ןעגיצנייא ןייק ןעהעזעג טינ ,עטמַאעּב עלעטימ ןוא ערעכ
 -ידיא-שיליופ רעד ןיא דנַאטשרעפ ןוא שינעטנעק גונעג ןעּבָאה לָאז רעכלעוו
 עלַא יד .טרפּב אטיל ןיא הלאש רעגיזָאד רעד ןיא ןוא ללכּב הלאש רעש
 עגידרעהירפ ןעוװעג רעדָא ןענעז ,טנעקעג ּבָאה ךיא עכלעוו ,רענעמ-הכולמ
 .,,ןעטנַאקיװמ עטכעלש רָאנ ,ןעשנעמ עטוג טַאלג רעדָא ,ןעטַארקָארויּב עשיסור

 ,ןַאמ-הכולמ רעשיליופ א ןענופעג טייצ רעגױָאד רעד ןיא ךיז טלָאװ
 טָאטשנָא טלָאװ רעכלעװ ,הלאש רערעװש רעד ןיא רעטנעװַאהעּב-טוג ַא
 ןעשיגרענע םוצ .ה .ד ,םישעמ עשיגרענע ֹוצ ןקהעגרעּבירַא םירוּביד עטסֹוּפ
 עשידיא סָאד ןעכילקריוורעפ םוצ ,טייז ןייא ןופ "ןעסעצסקע , יד ןעקיטשרעד
 טלָאמעד--,טייז רערעדנַא רעד ןופ גנוגיטכערעּבכיילג יד ןוא טכער עלַאנָאיצַאנ
 טע'מתח'רעפ שרעדנַא רָאג ןעליופ ץנַאג ןופ ןוא אטיל ןופ לרוג רעד טלָאװ
 טינ ױוזַא סָאד זיא קילגמוא םוצ ,גגוגייצרעּביא עפיט ןיימ זיא סָאד ,ןערעוו
 ,ןעוועג

 -ַּפ רעד ,רהָאי 1922 ןופ ּבױהנָא םוצ ,טציא ךָאנ טהעטש רעּבירעד
 .ןערהָאי ייווצ רַאפ יו ,עטָאלּב רעגיבלעזרעד ןיא אטיל ןיא ןעגָאװ רעשיל

 עג

 ןעגידלַאװעג ַא טכַאמעג ןעּבָאה ןעדיא ףיוא תופידר ןוא ןעמָארגָאּפ יד
 .אקירעמַא ןוא אּפָארייא-ברעמ ןיא ּמשור

 טימ ןענעז גנוניימ רעכילטפַאשלעזעג רעד ןופ קורד םעד רעטנוא
 ,אנליוו ןייק םעדכָאנ ןוא ןעליוּפ ןייק ןעמוקעג םישדח עכילטע ןופ תוקספה
 ענעדעישרעפ יירד ,תמא םעד ןעלעטשוצטטעפ ןוא עגַאל יד ןעשרָאפוצסױא ידּכ
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 יַאּבמַא םעד טימ עיטימָאק רענַאקירעמַא יד ןעוועג זיא עטשרע יד .סעיסימָאק
 יד ןטקישעג טָאה ןָאטליװ עכלעװ ,שארּב וטנעגרַאמ רָאטַאנעס ,רָאדַאס
 ן?עומעס רעס ןופ רֶהיפנֲא םעד רעטנוא עשילננע ןַא ןעװעג יא עטייווצ
 ןעטנַאקעּב םעד טימ עשיטסילַאיצַָאס עשיזיוצנַארפ ַא ןעועג ןיא עטירד יד
 ,שארב לעדָאנער רערהיפ-ןעטטילַאיצַאס

 ןעטכירעב ָאד ךיא ליוו סעיסימָאק יירד יד ןעגעוו
 ןיא ןעמוקעגנָא ויא שאר טנעגרָאמ טימ עיטימָאק רענאקירעמַא יד

 ןענאטשעב זיא ןוא רהָאי 1919 ילוי שדוח ןופ געט עטצעל יד ןיא אנליוו
 ןיװדַאשזד לַארעגעג םעד ןופ ,שאר בשוי סלַא ,ױטנעגרָאמ רָאדַאסַאּצמַא ןופ
 יא ןעוועג יז ייּב ןענעז םעדרעסױא ןטרַאהטָאג ןַאטיּפַאק םעד ןופ ןוא
 ףַארגָאטַאפ א ,ןעפַארגָאנעטס ,רעשטעמלָאד ןַאד ,ילעומאס ןוא סָארק ,ןעפליהעג
 | ,המודכו

 "עג ךיז עיטימָאק יז זנוא יב ךױא טָאה יװַא ,ןעלױפ ןיא יװ יװַא
 ,םולש םוצ ןעּבערטש ןוא ןעמָארגָאפ יד ןעשרָאפסױא ;ןעליצ ייווצ טלעטש
 ,"טגיירפ-טוג , ןערעו ןעלָאז ןעקַאילַאּפ ןוא ןעדיא זַא .ה .ד

 ומ יז זַא ,ןענַאטשרעּפ יױזַא עיסימָאק יד טָאװה לעיצ ןעטשרע םעד
 ץכלעוו ףוא ,םיעותעת םישעמ עלַא יד ןופ טייז עשיטקַאפ יד ןעלעטשטסעפ
 "עג לּכ םדוק עיסימָאק יד ךיז טָאה רעבירעד .טגָאלקעב ךיז ןעּבָאה רימ-
 "עג ןעּבױוא ןיוש יו ,הליהק יד ,לַאירעטַאמ ןעגעוו הליהק רעד וצ טעדנעוו
 "עגרעּביא טָאה יז ןעכלעוו ,לָאירעטַאמ ןעטריזיטַאמעטסיס ַא טַאהעג טָאה ,טגָאז
 םעד תמחמ ,ךיז טָאה עיטימָאק יה .עיסימָאק רעד ןופ תושר ןיא ןעּבעג
 "בוס עכילטיא ,סעיסימָאק"ּבוס יירד ןיא ןעלהייט טוומעג ,לַאירעטַאמ ןעסיורג
 תודע יד ןוא ענעטילעג יד ןעפורסױרַא רעהירפ גָאט א טימ טגעלפ עיסימָאק
 סעיסימָאק יד ןופ ןעגנוציז יד .ןענערפסיוא גנע רטש רהעז ייז טגעלפ ןוא
 -רָאפ ןופ ןייזייב םעד ייּב הליהק רעד ןופ ןינּב םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז
 "טדָאטש ןוא טַאקָאװדַא רעניטרָא רעד יו ,טכַאמ רעשיליופ רעד ןופ רעהעטש
 ןיא טגילייטעּב ךיז ןעּבָאה עכלעװ ,ערעדנַא ןוא יקסדוסליּפ ןַאי רַאסימָאק
 רענליוו ןוא רעװעשרַאװ רעד ןופ רעחעטשרָאפ ןופ -- ןוא גנושרָאפסױא רעד
 זַא ,רעד ןעװעג זיא ןעגערפסױא ןעצנַאג םעד ןופ אצוי-לעופ רעד ,עסערּפ
 "לו רעדָא רהעמ טגיטעטשעּב ךיז ןעּבָאה ןעגנוגידלושעב עשידיא עלַא יד
 ףעד .תודע עכילטסירק יד דצמ ןה ןוא עשיריא יד דצמ ןה םוקלוּפ רעגינ
 "עג טלָאװ רע זַא ,סױרג יֹזַא ןעוועג זיא הליהק רעד ןופ לַאירעטַאמ
 עיטימָאק יד טָאה רעּבירעד ;םישדח לעיפ גנושרָאפטױא ןייז רַאפ טרעדָאפ
 ןופ ןעּבײלקסױא טגעלפ יז עכלעװ ,ןעלַאפ ערעװש יד טימ טצינערגעב ךיז
 ,עּבָארּפ ַא ףיוא ןענָאזרעּפ ןוא ןענָאיַאר ענעדעישרעפ
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 געט עכילטע עשּביה הדמתה סיורג טימ טי גרַאעג טָאה עיסימָאק יד
 -עגרעּביא טָאה יוטנעגרָאמ סָאװ ,טינ סייו ךיא .ןעוהָאפעגקעװַא זיא ןוא
 ורָאנ סייֹוו ךיא ;השעמ רעצנַאג רעד ןעגעװ ןָאסליו טנעדיזערּפ םעד ןעּבעג

 ןיא טגָאלקעּב ךיז ןעּבָאה ןעדיא יד עכלעװ ףױא ,םישעמ עלַא יד זַא

 ןעפורנָא סָאד לָאז ןעמ יװ .ע'תמ א סלַא ,ןעזיװעגסױרַא ךיז ןעּבָאה ,אנליוו
 זיא ןוא טינרָאג םצע ןיא סע ךָאד טרעדנע - "סעצסקע, יצ ,םָארגָאּפ יג
 ,הלאש עגיטכיװ ןייק טינ ךילטנעגייא

 יּפיוא טלָאװעג טָאה עיסימָאק-ױטנעגרַאמ יד סָאװ ,אדבוע עטייווצ יד
 סיוועג .ןעדיא ןוא ןעקַאילָאּפ ןעשיווצ ןעסילש- -םולש רעד ןעװעג ןיא ,ןָאט
 ןעדיא ןוא ןעקַאילָאּפ ןעו ,קילג רעסיורג ַא םידדצ עדייּב רַאּפ ןעוועג טלָאװ
 ..טעטיוויאַאנ - עסיורג ַא ןירעד רעּצָא טגיל סע .ןערעװ טניירפ-טוג ןעלָאז

 ,תוריּתס-"עסַאר ןוא עשיגָאלָאכיסּפ ,עשימָאנָאקע ,עשיטילָאּפ ,עלַאנָאיצַאנ יד

 ןיא טּבעװעגנעמַאװצ רעטרעדנוהרהַאי ךסָא ןופ ךשמ ןיא ךיז ןעּבָאה עכלעוו
 ,עסורג ַא ,ןעהניושרעפ וצ ידּכ ,ןעּבָאה ןעוומ ,רעטנַאלּפ ןעכילקערש ַא
 ןופ דוסי ןפיוא רָאנ ןעכילקריורעפ ךיז טזָאל סָאד .טייצ עסיורג ַא רהעז
 ןוא םישעמ גיטיונ ןענעז ָאד .גנוגיטכערעּבכיילג רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעשיטקַאפ
 יד ןעּפמעטּפָא סעֿפע רשפא לַאפ ןעטסעּב ןיא ןענעק עכלעװ ,רעטרעוו טינ
 .טינ סיוועג םעד רַאפ רהעמ ;ןעמהענעּב ןעגיטייזרעדייּב םעד ןּופ גנופרַאשרעפ

 ןעשיטסיניצ םעד טכוועּב ןעּבָאװ עיסימָאק רעד ןופ רעדילגטימ עלַא
 ,דייר-םולש ןעטלַאהעג ןעטרָאד ןעּבָאה עלַא טעמּכ ןוא זּכרמ

 יד ןעדָאלעגניײא ןעוועג ןענעז ןעױהָאפקעװַא ןֹרַאפ געט רָאּפ ַא

 רַאסימָאק-טּפוה םעד וצ עיסימָאק עשינַאקירעמַא יד ןוא רעהעטשרַאפ עשידיא
 רעטסכעה רעד ןופ רעהעטשרָאפ עלַא ןענופעג ךיז ןעּבָאה'ס ואוּו .,יקסווָאלָאמסָא
 ףיא ,גנוציזםולש רעלעיציּפָא ןַא ףיױא ,טנַאק רעזנוא ןיא טכַאמ רעשיליוּפ

 ןעשיליפ םעד ןופ רעהעטשרָאּפ רעד אשרַאװ ןופ ןעמוקעג זיא סע עכלעוו

 .יקסוָאטלושז ףַארג םינינע עשידנעלסיוא רַאּפ םוירעטסינימ
 יד טקנַאדעּב טָאה ןוא גנוציז יד טנעפעעג טָאה יקסװָאלָאמסָא 'ה

 ,טגָאזעג ףיורעד טָאה ױטנעגרָאמ ,בורּפ-םולש רעייז רַאפ טסעג עשינַאקירעמַא
 עיינ ןופ ביוהנָא רעד ןייז טעוו .שינעגעגעב עניטציא יד זַא ,טתָאה רע זַא
 ...ןעדיא ןוא ןעקַאילָאּפ ןעשיווצ ןעגנוהיצעּב

 טנעדיזערפ םעד טקנאדעג עדער רערעגנעל ַא ןיא ןַאד ּבָאה ךיא
 וצ ןעבערטש רהיא רַאפ עיסימָאק יד ןוא עיטימָאק-םולש ןייז רַאפ ןָאסליוװ
 ,רימ זַא ,טגָאזעג ךיא ּבָאה רעטייװ .ןעדיא ןוא ןעקַאילָאּפ ןערעטנהענרעד
 לַארָאמ רעצנַאג רעזנוא טול ןוא עיגָאלָאכיסּפ רעזנוא טול , ןענעז ,ןעדיא

 ,רעקלעפ ייווצ ןעשיווצ ןעכַאמ םולש , ,,."קלָאפ . ךילדירפ ַא רוטלוק רעש
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 ,האנש טייזעג ןערהָאי רעטרעדנוה ןופ ךשמ ןיא טָאה ןעמ עכלעוו ןעשיווצ
 עטסעפ ףױא ןעיבפיױא םולש ַאזַא זמ ןעמ ,ןינע רעטכייל ןייק טינ זיא
 םולש ַאזַא ןעיוּב וצ ןערעהפױא ןעמ ןומ אנליו ןיא זנוא יי, ,,,"תודוסי
 ןעלָאז סָאװ ,םישעמ ֹוצ ןהעגרעּבירַא ומ ןעמ ,רעטרעו עגייש ףיוא רָאנ
 עגיױָאד יד ךיא ּבָאה רעטייוו ..,"םולש םוצ ןעליו ןעטסעפ םעד ןעקירדסיוא
 עלַאנָאיצַאנ ערעזנוא ןופ, זַא ,ןעכירטשעגרעטנוא ןוא טריזיטערקנָאק םישעמ

 ."ןעגָאזּבָא טינ לָאמנייק ךיז ןעלעװ ןוא רימ ןענעק טכער |
 -ַאפ יד זַא ,ןעזװעגסױרַא דלַאּב ,ךז טהעטשרעפ ,ךיז טָאה רעדייל

 עכלעװ ,רעטרעוו ענייש ןֹוּפ קיטילָאּפ ַא ןעדיא עגונב ןערהיפ ןעקַאיל
 ,,םישעמ ןיא רעּבירַא טינ ןעהעג

 עשילגנע יד אנליו ןיא ןעמוקעננָא ןיא ךרעב רעטעּפש םישדח רָאּפ ַא
 סיועג זיא סע .שארב לעומעס רעס טימ עיסימָאק-סגנושרָאפסױא .עלעיציפָא
 -ילננע ןוא רעשינַאקירעמַא רעד ןופ רעציזרָאפ עדייּב סָאװ ,טיג לַאּפוצ ןייק
 ןלּבָאה ןעגנוריגער עדייב :ןעדיא ןעוועג ןענעז סעיסימָאק-טגנושרָאפסױא רעש
 ןעּבָאה יז ןעכלעוו ,יורטוצ ןעסירג םעד ןערירטטנַאמעד טלָאװעג טימרעד
 סע זַא ,רעטעצ ןעװעג טלָאװ ןעדיא ,רעבָא ,זמוא רַאפ .ןעדיא ערעייז וצ
 יד ןעצייר רעגיניוו סָאד טלָאװ ,סנעטשרע :ןעדיא טינ ןעוועג ןעטלָאװ
 ארומ טפרַאדעב טינ ןעדיא טינ יד ןעטלָאװ ,סנעטייווצ } ןעקַאילָאּפ עטצלירוצ
 וצ סעיטַאּפמיס ןיא ןייז דשוח טינ הלילחוסח יז לָאז ןעמ וא ,ןעּבָאה
 | | ' ,,,ןעדיא

 לַאירעטַאמ םעד טפיוענכרּוד ךילריטַאנ ךינא טָאװ עיסימָאק-?עומעס יד
 -ױפ יד טסנרע ץנַאג טכַארטעּב עיסימָאק יד טָאה רעטייוו .הליהק רעד ןופ
 וצ /טויװעשלָאב. ןיא ,"רעטסנעפ יד ןופ ןעטיש, ןיא ןעגנוגידלושעב עשיל
 .-רָאפ א ןעװעג ןיא סע .װ .זַא ןוא "ןצרעהעג ןעדיא עלַא טעמּכ , ןעכלעוו
 לעומעס רעס ,םינינע עשידנעלסיוא רַאפ םוירעטסינימ ןעשיליוּפ ןופ רעהעטש
 ,דיא רעשילגנע רעטסָארּפ ַא רָאנ ,יוטנעגרָאמ יװ ,טַאמָאלּפיד ןייק טינ זיא
 .דנַאטשרעּפ ןעטנוזעג ַא ןוא ןעכײלג א טימ רעדנעלגנע רעשידיא ַא רעדָא

 ןייק ּבָאה ךיא ןעוו ,טכירעּב ןייז יװ ,סולשעב ןייז ןיוא זיא תעבירעד
 ..ךַאטנייא ןּוא רָאלק ןעוועג ,טינ תועט

 -םילַאיצָאס עשייוצנַארּפ יד טַאװעג טָאה רעטקַארַאכ רעדנַא ץנַאג ַא
 יע רערהיפ-רעטייּברַא ןעשיזיוצנַארפ ןעטנַאקעּב םעד טימ עיסימָאק עשיט
 ןיק ןעמוקעג זיא עכלעװ ,עיסימָאק-לעדָאנער יד ץרוק רעדָא ,שארב לעדָא
 רעשילגנע רעד ךָאנ םישדח עכילטע ןעמָארגָאּפ יד ןעשרָאּפסױא אנליוו
 ,עיטימָאק

 רעטצריקרעפ ַא ןיא אנליו ןייק ןעמוקעג יא טיסימָאק-לעדָאנער יד
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 ןיק ןעק רעכלעוו ,לעדָאנער ןופ רָאנ ןענַאטשעּב זיא יז :גנּולעטשנעמַאזוצ
 יד ןופ רערהיפ ןעטנַאקעּב םעד ןופ ןוא ,שיזיוצנַארפ ץוח ,טינ ןושל רעדנַא
 | ,ןהָאק רַאקסָא ר"ד ,ןעטסילַאיצָאס עגיגנעהּבָאמוא עשטייד
 ןעּבָאה עיסימָאק עשינַאקירעמַא יד סרעדנוזַאּב ןוא ;עשילגנע יד ןעוו = =
 "וצסעפ וצ ידּכ ,תודע ןֹוא ענעטילעג ןופ ןעגערפסיוא טימ טגיטפעשעּב ךיז
 עיסימָאק-לעדָאנער יד ךיז טָאה--,ןעטקַאפ עלעודיווידניא עסיוועג ןעלעטש
 -עג הלאש עצנַאג יד טָאה יז ןעכַאז ענױזַא טימ ןעּבעגעגּבָא גינייוו ץנַאג

 ןופ ןוא ללכּב םזיטימעסיטנַא םעד ןופ הלאש ַא יװ ,רעטיירּב לעיפ טלעטש

 ןעשרָאפסױא טלָאװעג טָאה יז ,טרּפג אטיל ןוא ןעלױּפ ןיא םזיטימעסיטנַא םעד
 ועגיטייזעב וצ ןעלטימ ןענופעגסיוַא םעד ןופ ןוא ללכּב הלאש עגיזָאד יד
 ,םזיטימעסיטנַא ןסואימ םעד ןופ ןעגנוניישרע עגירעיורט יד

 רענליװ רעד ןופ רעציזרָאּפ סלַא ,ךימ טָאה לעדָאנער עיסימָאק יד

 עלַא יד ןיא גנוניימ ןיימ ןענָאװצסױרַא ןעטשרע םעד ןעטעּברעפ ,הלהק

 ןיִּב ךיא ןעמעװ טימ ,ןהָאק רַאקסָא ,טריסערעטניא רהיא עכלעוו ,ןענַארּפ

 גנוציז ַא ףױא ךימ גידנעטעּברעפ ,טָאה ,טנַאקעּב ןעװעג רעהירפ ןופ ןיוש

 רעדילגטימ עכילטע ךַאנ ןעדַאלוצנייא טגיילענרָאפ רימ ,עיסימָאק רעד ןופ

 | | ,הלהק רעד ןופ

 ףיא ןענעז עכלעװ ,קַאינּוּב ןוא קורק ןערעה יד ןעטעּברעפ ּבָאה ךיא

 ןיא ןעמוקעג םענייאניא רימ טימ העש .רעטדערעגּצָא רעד ןיא ןעגרָאמ

 ,ןענופעג ךיז טָאה עיסימָאק יד ואוו ,לעטָאה
 ןעּבַאגפױא יד טימ טנַאקעּב עדער רעצרוק ַא ןיא זנוא טָאה לעדָאנער

 עניימ ןעּבעג זצ ןעטעּבעג ךימ טָאה ןוא עיסימָאק רעד ןופ ןעשנואוו ןוא

 ּבָאה ךיא .ןעריסערעטניא ייז עכלעוו ,ןעטקנוּפ עלַא יד עגונּב ןעגנורעלקפיוא

 "עב ,העש ייוװצ יװ רהעמ טרעודעג טָאה עכלעוו ,עדער ַא ןיא עיסימָאק יד

 ןעליּפ ןיא ןוא ללכּב םויטימעסיטנַא עגֹונּב טקנוּפדנַאטש ןיימ טימ טנַאק

 רעקלעפ עלַא ןופ ךיז ןעמענעּב ןעלַאנָאיצַאנרעטניא םעד טימ רעטיייו ,טרפּב

 םימ -- ףוסל ןוא סעיצַאּפוקָא עלַא ןופ טייצ רעד ןיא סרעדנוזעּב ,אטיל ןופ

 ךיא ּבָאה ,דייר עניימ גידנעגידנערעפ ,ןעשינעהעשעג עגירעיורט עטצעל יד

 עהייר ַא ןעגָאלשעגרָאפ ,טגָאזעג ּבָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ אצוי-לעופ סלַא

 ,געװ ןעלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ףיױא ןערעװ ןעמונעגנָא ןעזומ עכלעוו ,ןעלטימ

 "נַצ םעד טימ המחלמ ןערהיפ וצ ידֹּכ ,עגיל-רעקלעפ רעד ךרוד רקיע רעד

 ןעמָארגָאּפ ןוא ןעדיא ףיוא תופידר ײלרעלַא ןופ רעטָאפ םעד ,םזיטימעסיט

 :טגיילעגרָאפ ּכָאה ךיא ,םכותּב
 -נַא םעד טימ המחלמ עשיגרענע ןַא רהעז ןערעװ טרהיפעג לָאזס (

 רעד ןיא ךיוא ,ךיז טָקָאל סע לעיפיװ ,ןוא לוש ןיא ךונח ןעשיטימעסיט

170 



 ,תופיסא עכילטנעפע ףיוא ,(עכריק) רעטסיולק ןיא ,עסערּפ רעד ןיא ,טילימַאפ
 | ,ףמודּכו סָאג ן'פיוא

 טרהלפעגכרוד תוחוּכ עֶלֲא טימ לָאז גנוניטכערעּבכילג עשידי יד 0
 עגיזָאד יד ןעפטשניײרַא ץלַא ראֿפ רעטעפ טעװ סָאד ןע בעל ןיא ןערעוו
 -עףינ ַא ףױא ןעהעטש סָאװ ,רעקלעפ ןופ ןייזטסואוועּפטכער םעד ןיא הגשה

 | ,הגרדמ רעלערוטלוק רעגיר
 -טועמ יד ןופ טכער יד זַא ,רַאפרעד ןעגרָאז זומ עגיל"רעקלעפ יד (3

 ןערָאװעג טרימַאלקָארּפ טסעפ רוזַא ןוא ךיוה יוזַא ןענעו עכלעוו ,רעקלעפ
 -ַאּפ לעקיטש, ןייק ןעּביילג טינ ןעלָאז ,ןַאמּפָא-טולש רעלַאסרעװ םעד יא
 זיא סע ,טכער רעגידנעקריוו ַא ,רעתמא'נא רָאנ ,טכער-לַארוטַאג ןייק ,"רעיפ
 רעכלעװ ,עגיל'רעקלעפ רעד ןופ ןײרקיץנעטעּפמָאק רעד ןַא ,ןעשניו רצ
 לָאז ,תוכולמ עניצנייא ןופ טכער-טעטינערעווס םעד ןיא ןללרַא  טגנירד
 ףלז לָאז עגיל-רעקלעפ יד זַא ,גיטיונ סיואכרוד זיא'ס .ןערעו טרעטיירּברעפ
 הֹוּכ-גנַאווצ ןעדגעגונעג 8 ןהָא ןערַאֿפשנָא ןענעק

 /טסבלעז א טלַא ,אניטסעלַאפ טליּפש טעלּבָארּפ רעשידיא רעד ןיא (4
 -לַאנָאיצַאגנ ןופ ךיוא יו ,ןעשימָאנָאקע-לַאנָאיצַאנ ןופ ,םייה עשידיא טגידנעטש
 טגיל-רעקלעפ יד ,לָאר עלַאטַאלָאק ַא טקגוּפדנַאטש ןעלערוטלוק ןוא ןעשיטילָאּפ
 םעד ןעכילקריורעפ וצ ידּכ ,תוחוּכ ערחיא עלַא ןעגנערטשגָא רעּבירעד זומ
 - ,לַאעדיא ןעשיטסינויצ

 ?שדה-בושי עגנַאל טַאהעג ךיוא םעדכָאנ טָאה לעדָאנער"עיסימָאק יד
 .עכילטסירק ןוא עשידיא ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עֶלֲא ןופ רעהעטשרָאֿפ טימ

 שע1

 רעד רימ טָאה עיצַאּפּוקא רעשילױּפ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש
 אנליו ןיא ןעכַאמ ןעכיגניא רָאג טּפָאה רע זַא ,טגָאועג רַאטימָאק-טפיוה
 יד ןַא ,טרעכיורעפ רימ טָאה רע גגנוטלַאװרעפ-טסבלעז יד רַאפ (* ןעלהַאוו
 -סקעז , :טגערפעג ּבָאה יא ."עשיטַארקָאמעד טסכעה , ןייז ןעלעוו ןעלהַאוו
 ןערָאװעג טמיטשעב טינ עלייוורעד ךָאנ יא ןעיורפ ןעגעוו - ?" עגיד'מינמיס

 עלַא טימ טָאװ טַאר-טדָאטש ןיא ןעלחַאװ יד וצ יב אנליה ןעמענרעפ םעד ןופ 5
 טַארטסיגַאמ רע ט מיט ׁש עב ַא טױהיפעגנָא טײקשיּתּב-ילעּב רעד טימ ןוא / םינינע עשיטדָאטש
 ףעדיא עטמיטש ע8 ירד ךױא ןעגנַאגעגנײרַא ןענעז סע ואוו ,שארב ץיװָאמַארּבַא וו שיל
 .טגערפצג טינ גגוניימ ףהיא ןעגעוו ןעמ טָאה מהלהק
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 -עג לעיפ רהעז סרעדנוזעּב טָאה ןעמ ,טרעפטנעעג רַאסימָאק רעד רימ טָאה
 ,ןיקסדוסליּפ ,,,תמחמ ,ןעזיירק עלעיציפָא יד ןיא עיטַארקַאמעד ןעגעוו טדעֶד

 טַאהעג טָאה ןעמ יו ,םישדח עכילטע ןעגנַאגעגרעּבירַא םיוק ןענעז סע
 ןעלהַאװ "עגיד'מינמיס-סקעז, ןעגעװ ןעּבײרש ןוא ןעדייר קרַאטש ןעמונעג
 עשיטַארקַאמעד יטנַא יד ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאה דלַאב ,טַאר-טדָאטש ןיא
 | ןעלהַאװ עשיטַארקַאמעד יד וצ תונכה

 -עּב ַא טריקילּבוּפ רעדנעל-חרזמ יד רַאפ רַאסימָאק רעד טָאה לּכיםדוק =
 -עג ױזַא טרעװ אנליוו טדָאטש רעד ןופ ןַאלּפ רעד ןעכלעװ טול ,להעּפ
 בלַאה ַא ןוא ייוצ יו ,רהעמ טרעסערגרעפ טרעוװ תחטש ןייז זַא ,טרעדנע
 -רע עשיפרָאד ןוא רעפרעד טדָאטש ןיא ןעגױצעגנײרַא ןערעוו ייּברעד ;לָאמ
 -ָאה עכלעװ ןוא טדָאטש ןופ טסרָאיוו 20-25 ןעגיל עכלעוו ,רעט
 תוכייש עשימָאנָאקע רעדָא עשיפַארגָאּפָאט ,עשיפַארגָאנטע םוש ןייק טינ ןעּב
 ,מדָאטש טוצ

 ןעועג טייצ רעד וצ ךיז טָאה אנליוו ןופ גנורעקלעפעּב יד יװ ױזַא
 זַא ןוא גנורעקלעפעּב רעגידרעהירפ רעד ןופ טפלעה ַא זי טרענעלקרעפ
 -לַארַאּפ ןעװעג ןענעז טנַאק ןעצנַאג ןיא עירטסודניא ןוא לעדנַאה רעד יו
 .ןעמ םימעט עכלעוו ּבעילוצ ןהעטשרעפ טנָאקעג טינ גולפ ןיא ןעמ טָאה ,טריז
 ,יד ,רעּבָא ,רימ .אנליוו טדָאטש רעד ןופ ןַאלּפ םעד טרעסערגרעפ ױזַא טָאה
 זַא ןענַאטשרעּפ דלַאּב ןעּבָאה--רעהירפ ןופ לעדניוװש םעד ןיוש ןענעק סָאװ
 רהעמ סָאװ ,עטסָארּפ ץנַאג ַא זיא ךַאז יד .ןעלהַאװ יד וצ המדקה ַא זיִא סָאד
 -רָאד עגימורַא טָאטש ַא ןיא ןעהיצניירַא אטיל ןיא רעדָא ןעליוּפ ןיא לָאז ןעמ
 ןוא גנורעקלעפעּב עכילטסירק יד ןערעװ טצוװו רעסערג ץלַא ,רעטרע עשיפ
 -לעפעּב רעשידיא רעד ןופ טנעצָארּפ רעד ןערעװ סיוועג טעוװ רענעלק ץלַא
 -דָאטש ןענעז ייז :גינעוו רהעז טָאטש ץ'רעסיוא ןעניואוו ןעדיא לייוו ,גנורעק
 | יי / ,םיבשֹוּת עשיט

 -רע יד ןיא ןעלהַאװ יד .עטכישעגרָאפ ןייז ןיוש טָאה לעדניווש רעד
 ןעּבָאה רעּבירעד ןוא עשיטַארקָאמעד ןעוועג ןענעז עמוד-הכולמ עשיסור עטש
 ןיא :גנורעקלעפעּב רענליו רעד ןופ בור ןעשידיא םעד טלעגיּפשענּבָא יז
 ,טַאטוּפעד רעשידיִא ַא ןעבילקעגסיוא ןעוועג זיא עמוד

 -קילגמוא ץנַאג טלהיפעג סעקעדנע עשילױּפ יד םעד ּבילֹוצ ךיז ןעּבָאה
 -ערגרעפ ייז ןעּבָאה "!אנליו ןופ רעהעטשרָאפ ַא -- דיא ַא -- שטייט'ס, ;ךיל
 רעכלעוו ,"קָאטסַאשטוא ןעטכַא,'נַא טעדליּבעג ןוא אנליוו ןופ ןַאלּפ םעד טרעט

 "כרוד ,רעּבָא ,סָאד ןעּבָאה ייז ;טיבושי עשיטדָאטש-נעסױא ןופ ןענַאטשעּב זיא
 ַא ,ךילנהעועג יו ,טַאהעג ןעּבָאה ייז ּואו ,טַאנעס ן'כרוד וליפֲא טרהיפעג
 זַא ,רעד ןעוועג זיא ןופרעד אצוי-לעוּפ רעד .ןעשנעמ עגעגיײַא לעטיּב עשביה
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 ןױש ןענעז עמוד רעטירד רעד ןיא ןיוש אטישפ ַא ןוא רעטייווצ רעד ןיא
 ,ןעקַאילַאּפ ןעּבילקעגסיוא ןעוועג אנליוו ןופ

 יָאט ,גידנעּבָאה ארומ ,עיצַאּפקָא רעשטייד רעד ןופ ּביוהנַא ןיא רָאג |
 "געלעוו ןוא ןעקעלק טינ ןעגנורעטערגרעפ עטנהָאמרעדנעּבױא יד ןעלעוו רעמ
 "לופמ רעקרַאטש א טימ טדאטש א ןיא אנליוװ זַא ,ןעשטייד יד ןעזייוועּב גיד
 "עטייל-רעּבָא םעד טדערעגנייא ןעקַאילַאּפ עטיוועג ןעּבָאה ,טעטירָאיַאמ רעשיל

 ,אנליו טדָאטש רעד ןופ חטש םעד ןערעסערגרעפ זומ ןעמ זַא ,קיכנַאּפ טנַאנ
 -לעמעּב רענליו רעד ןופ לייט רעטסערג רעד סָאװ ,םעד ףיוא גידנעקוק טינ
 -תעצ-סקלָאפ יד ,אגליוו ןופ ןעּפָאלטנַא קירוצ םישדח עכילטצ טימ זיא גנורעק
 אנליו ןיא ןעדיא זַא ,ןעזיװצגסיױורַא ןיש טָאה אנליו רעייג רעד ןופ גנול
 :ךַאז יד טרעלקרעד טלָאמעד ןעשטייד יד ּבָאה ךיא ,טָארּפ 43,5 רָאנ ןענעז
 ןיא טריסערעטניארעפ גידנענעז טינ ,רעֹּבָא ,טַאהעג הטרה תמא ןעּכָאה ייז
 ..היא יז יװ ןעזָאלעג ךָאד יז ןעשטייד יד ןעּבָאה ,ךַאז רעד

 א טימ "רעדנעל-חרומ יד רַאפ טַאירַאסימַאק, רעד ןעמוקעג זיא טציא
 טימ רעדָא אנליו טדָאטש רעד ןופ גנורעטערגרעפ רעטרעהרעד טינ ,רעיינ
 רעד ןיא וקעציו א ןעביוהעגפיוא ּבָאה ךיא ,"אנליוו-סיורג , 8 ןופ גנופַאש רעד
 טנעקעג טינרָאג ,רעּצָא ,ּבָאה ךיא ,טכַאמ רעשילױפ רעד ייּב ןוא עסערפ
 ,ןערהיפטיוא

 ןעלהַאװ יד ןופ תונקת יד טכילטנעפערעפ ןעמ טָאה םעדכָאנ דלַאּב
 -ףעטנוא ןעּביילק טינ ןענעק'ט (1 זַא ,טלעטשעגסיורַא ךיז טָאה סע עכלעוו ןופ
 ןערעװ ןעּבילקעג ןענעק'ס (2 ןוא רעדנ)ל עגידנערהיפ-המחלמ יד ןופ רענעט
 טלָאװ טקנופ רעטשרע רעד .שיליוּפ ןעביירש ןוא ןעדער ןענעק סָאװ ,יד רָאנ
 לה ,רענעלק לָאמ ריפ רעדָא יירד רעּבײלק עשידיא יד ןופ להָאצ יד ןעכַאמ
 רָאנ טַאריטדָאטש ןיא ןעזָאלנײרַא טלָאװ טקנוּפ רעטייווצ רעד ,ןעוועג זיא יז
 ,,ןעדיא ?עשיליופ , עלעפייה עניילק ץגַאג ַא

 "ףַאּפמ עשיטילַאּפ עשידיא עלַא טעמּכ סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק זיא סע

 סָאד ."ןעלהַאװ ענױזַא ןיא ןעמעג לײטנָא ןופ טגָאזעגּבָא ךיז ןעּבָאה ןעייט

 "בָא ןענעז ןעפַארגַארַאּפ ייווצ עטגהָאמרעדנעּבױא יד ןוא ןעפלָאהעג טָאה ץלַא

 ףעד ןעזייו וצ ידֹּכ ,ןנוא ןיא טגיטיונעג ךיז טָאה ןעמ ,ןערָאװעג טּפַאשעג
 -ַאילַאּפ יד טימ ךױא טהעג אנליוו ןיא ןעדיא "עלעפייה רעד זַא ,עטנַאטנַא

 וַא ,ןעזייוועּב :רעשיטילָאּפ א ןעוועג זיא ןעלהַאװ יד ןופ לעיצירקיצ רעד ,ןעק

 ךןעּבַאה ןעייטראפ עשיטסילַאיצַאס עשידיא יד ,,,טדָאטש עשיליוּפ א ןיא אנליוו
 "צגּבֶא תונקת יד ןופ גנורעסעּבסיוא רעטנהָאמרעדנעּבױא רעד ךָאנ ןליּפַא ךיז

 ןעלהַאװ יו ןיא ךיי ןעגילייטעּב ןופ טגָאז
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 -יירוצנייא ןעּבעגעגנייא רימ ךיז טָאה ןעיײטרַאּפ טשידיא עגירעּביא יד
 ,ןעלהַאװ יד ןיא ךיז ןעגילייטעּב וצ ןעד

 ןעמ ראו ,טרָאנַא לּכ"םדוק ןעוװעג טַאר-טדָאטש רעד זיא רימ רַאפ
 טכער עלַאנָאיצַאנ ערעזנוא רַאפ המחלמ ןערהיפ טוומעג ןוא טנעקעג טָאה
 עלַא רקפה ףיוא ןעזָאל .גנוגיטכערעּבכיילג עשימָאנָאקע ערעזנוא רַאפ ןוא
 זיא סיוועג .טרָאטעג טינ ,גנוניימ ןיימ טױל ,ןעמ טָאה ןעסערעטניא עשידיא
 ,טרַאװרעד טינ רימ ןעּבָאה סיוועג ןלעדניווש ַא ןעוועג "אנליוו עסיורג יד
 "קעװַא רעּבָא ,רשויייפ-לע טמוק זנוא סָאװ ,ץלַא ןעכיירגרעד ןעלעוו רימ זַא
 ףֹמֲאק ןעט'נשקע'רעפ ןהָא ןוא ץוש ןהָא טכער רעזנוא ןעלַאפ ןעזָאל ןוא ןהעג
 יד זיא ףמַאק ועשיטילָאּפ רעד לייוו ,רעלהעפ ַא ןעוועג טלָאװ
 | .ךַאז-רקיע

 -סימ ןעמוקעגרָאפ ןעלהַאװ יד .ןופ סעידַאטס עלַא ןיא ןענעז רעטייוו |
 ערעייז ןיא ןעטלַאהעג ןעּבָאה עכלעוו ,סעקעדנע עשילױוּפ יד דצמ ןעכיור
 "געקוק טינ ,ּבָאה ךיא .ןעלהַאװ יד ןופ טַארַאּפַא-רהיפסיוא ןעצנַאג םעד טנעה
 יָאק-להַאװ-טּפױה רעד ןופ דעילגטימ ַא ןעוועג ןיּב ךיא סָאװ ,םעד ףיוא גיד
 עכילטע .ןעלהַאװ עיינ טרעדָאפעג ןוא םעד ןעגעג טריטסעטָארּפ ףוַאש ,עיסימ
 זיא ןעלהַאװ עיינ ףיױא ;ןעגיטייזעּב וצ ןעּבעגעגנייא ךיז טָאה ןעכיורּבסימ
 .ןעועג םיּכסמ טינ טכַאמ עשיליופ יד

 -הַאו יד ןעמוקעגרָאפ 1919 רעּבמעטּפעס שדוח ןיא ןענעז - ףוט-לכ-ףוס
 רָאנ ןערָאװעג ןעּבילקעגסיױא ןענעז רענעמטַאר 48 ןופ .טַאר-טדָאטש ןיא ןעל

 םעניילק ַא רהעז ןעזיװעגסױרַא טָאה גנורעקלעפעּב עשידיא יד םגה ,ןעדיא 4
 : ..?אנליוו סיורג , ןעוועג זיא ןופרעד הּביס יד ,םזיאעטנעסּבַא

 "סעצווָאדָארַאנ  ןעוועג 31 ןענעז ןעקַאילָאּפ ענעּבילקעגסיוא 34 יד ןופ

 .ס .ּפ .ּפ 2 ןוא "טַארקָאמעד 1 ,עטכער ערעױנַא ןוא
 -לעוּפ רעד זיא ,אטיל ןיא ןעיײטרַאּפ עשיליוּפ יד ןענעק סָאװ ,יד רַאפ

 ..רעכילדנעטשרעפ ץנַאג ַא ןעוועג ןעלהַאװ יד ןופ אצוי
 ןענעז טַאר-טדָאטש םעד ןופ גנוציז רעכילרעייפ רעטשרע רעד ףיוא

 ןעּבָאה יז עכלעו ןיא ,סעיצַארַאלקעד טימ ןעטָארטעגסױרַא ןעקַאילָאּפ יד

 סָאד טיירפעּב טָאה עעמרַא עשיליופ יד סָאװ ,דיירפ רעייז טגָאזעגסיױרַא

 ןיז טעװ טנַאק רעזנוא זַא ,גנונּפָאה רעייז ןוא סעקיװעשלָאּב יד ןופ דנַאל

 .ןעליוּפ ןָא ןעסילשנָא ןפוא זיא סע ןעכלעוו ףיוא

 טנעיײלעגרעּביא ךיא ּבָאה רענעמטַאר עשידיא יד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא

 -ָארּפ עשימָאנָאקע עטיירּב א ץוח ,רעכלעוו ןיא ,שידיא ףיוא עיצַארַאלקעד ַא

 עלַא ןוא ?אנליוו-סיורגג רעד ןעגעג טסעטָארּפ רעּפרַאש א ןעוועג זיא ,סַארג

 ..ןעלהַאװ יד ייּב ןעדיא ןערָאװעג ןָאטעגנָא ןענעז עכלעוו ,תולווע עגירעביא
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 עשיליוּפ יד) שידיא ןיא עיצַאראלקעד ַא טימ ןעטערטסױרַא רעכילטנעפע רעד
 טָאה (ָאריּפס 'ה רענעשזניא ןץ'כרוד ןערָאװעג טנעילעגרעגיא זיא .גנוצעזרעגיא
 ןיא ןעטערטסיהַא רעטשרע רעד ןעװעג ןיא סָאד :םשור ןעסיורג ַא טכַאמעג
 | ,שידיא ףיוא טָאריטדָאטש רענליוו םעד

 -עג טינ רענעמטַאר עשידיא יד ןעּבָאה טַארטסיגַאמ ןופ םוידיזערּפ ןיא
 טַארטסיגַאמ ןיא רעֶגָא ןםימעט המֹּכ תמחמ עלייוװרעד ןעטערטניײרַא טלָאװ
 רעמוא טױל ,זתא ןעמוק סָאװ ,רעטרע ייווצ טרעדָאּפעג רימ ןעּבָאה אפֹוג
 יה תויה ,םענייא ףיוא רָאנ ט'נשקע'רעפ ךיז ןעבָה ןעקַאילַאּפ יד ,להָאצ
 8 ךָאנ טנָאיעג טינ ,םימעט עשיטילָאּפ בעילוצ ,ּבױהנָא ןופ ךיז ןעּבָאה רימ
 -ףעפ טלָאװעג טינ רימ ןעּבָאה ,טַארטסינַאמ ןיא טפַאשרעהעטשרָאפ רעקרַאטש
 ןענעז עלייוורעד זַא ,טרעלקרעד ןוא תקולחמ ַא םעד בצילוט ןערהימ
 טעװ סע זַא ,רעּבָא (קינװַאל) טַארטסינַאמ ןופ דעילגטימ ַא טימ תצורמ רימ
 םעד ,קינװַאל רעזנוא ,ןעטייווצ םעד ןערעדָאפ רימ ןעלעו  ,טייצ יד ןעמוק
 הֹור םעד ןופ רענעמטַאר עשיליופ יד ןעבָאװ ,קינשטַאּבַאק .א רענעשזניא
 עשיליפ יד רַאפ זיא סָאד .עירָאטיגַאס ןוא לירעשעלרעייפ יד טױרטעגנָא
 -עטשראפ עטש'רמולּכ 8 ןעדיא יד ןעבעג ,שיטסירעטקַארַאכ ץנַאג סעקעדנע
 ןעּבָאה טיג טרעוװ ןעגיד'תושממ-שיטקַארּפ ןייק רעּבָא לָאז עכלעוו ,טּפַאשרעה
 רעדייא רעגיטכיו ךס ַא יא רעמלעװ ,טַארַאּפַא-רהיפסױא רעצנַאג רעד ידּכ
 -רעפ טסעפ לָאז - ,טַאר-טרָאטש ןופ םונעלפ רעד ,רעשזרעּבעג-ץצזעג רעד
 ןעננַאגעגנײא טינ ףיורעד רעּבירעד ןענעז רימ .דנעה ערעייז ןיא  ןעביילג
 -רעפ םעד :עיצקנופ עגידעבעל ַא ןעמוקעּב קינװַאל רעזנוא רַאפ ןעּבָקה ןוא
 ץוח .המודכו לעטימ'ץײה ,רעזייה ןוא רעטיג עשיטדָאטש יד םימ ןעטלַאװ
 (קינװָארעיק) רערהיּפנָא ןעשידיא ַא ןעמוקעב ןוא טרעדָאפעג רימ ןעגָאה םעד
 ןעבָאה ןעטצעל םעד טימ ןצירטסודניא ןוא לעדנַאה ןופ גנולייטּבָא רעד ןיא
 טיג טלעג ןייק רַאפ ןעּבָאה יײז ואװ .ףוס םוצ זיִּב טיירדעג סעקעדנע יד
 ןעועג זיא סָאד -- ןעדיא ַא טעּברַא רעשיטקַארּפ רעד וצ| ןעזָאלוצ טלָאװעג
 יי ןעּבָאה סָאד :המודכו תורוחס ,גרַַווגעסע ןופ ןענַאגרָא-סגנולליטרעפ יד ןיא
 | ..ךיז רַאֿפ ןעטלַאהעג

 -ָאז וצ ױזַא יד ,קיטילָאּפ יד טָאה ,ןעהעועג סיוארָאפ ןעּבָאה רימ יװ
 טַאר-טדָאטש םעד ןיא לָאװ עסיורג ַא טלעיפשעג ,קיטילָאּפ עגידנעסיורד ןעג
 גידנעגערטש ,סעקעדנע יד ךז ןעּבָאה תוחוכ עלַא טימ .טַארטסיגַאמ ןיא ןוא
 וצ ןעגיוצעג ,ןעלױּפ טימ טנַמק רעזנוא ((ןערירָאּפרָאקניא) ןעגינייארעפ וצ
 וצ טייקנעבעגרעיא רעייז ןוא ןעלױּפ טימ תֹודחַא רעייז ןערירטסנָאמעד
 רעוועשרַאװ םעד וע ,ףעש"הכולמ םעד וצ סעמַארגעלעט עשיטָאירטַאּפ ,רהיא
 םוצ סרערנװעפ ץנאג ןוא ןעטַאװדטדָאטש עשיליפ ענעדעישרעפ וצ ,םייס
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 -טָאר עשידיא זנוא טגעלפ סָאד ןעטָאשעג טושּפ ךיז ןעּבָאה ,לייה ןעשיליופ

 -רעד ןעגַארפ עכילטכער-הכולמ ןיא ןעטלַאהרעפ ךיז ןעּבָאה עכלצוו ,רענעמ

 גידנעהע זסיוארָאפ .עגַאל עגידלעציק ַא ןיא ןעלעטש .,לַארטיײנ ץנַאג עלייוו

 רעזנוא טול זַא ,טרעלקרעד עיצַארַאלקעד רעזנוא ןיא ןיוש רימ ןעּבָאה ,סָאד

 עכילטכער-הכולמ טימ ןעמהענרעפ טינ טַאר-טדָאטש רעד ךיז רָאט ,גנוניימ

 טַאר-טדָאטש ןיא טגעלפ סע יװ ,רעבירעד .ךַאז ןייז טינ זיא סָאד :תולַאש

 הלאש עשיטילָאּפ ןיא סע עכלעוו ןעמיװשּפיורַא ןעגנוציז ערַאנעלּפ יד ףיוא

 זַא ,ןערעלקרעד רענעמטַאר עשידיא יד ןופ ןעמָאנ ןיא דלַאּב ךיא געלפ ,ללכּב

 ..ןעמיטשּבָא ןופ ּבָא ךיז ןעטלַאה רימ

 עשיטדָאטש יד ,טַאר-טדָאטש ןופ טעּברַא עשימָאנַאקע יד ךייש זיא סָאװ

 עגַאל עלעיסנַאפ יד .עגידעגָאלק ַא ןעוועג יז זיא ,ללכּב טייקשיתּבה-לעּב

 -רעהירפ ןופ ןעמונעגרעּביא טָאה טַארטסיגַאמ רעד .,עגירעיורט ַא ןעוועג זיא

 -ךלָאג רעד ,לשמל ,יו ,ץוח יּפלֹּכ ןה תובוח עסיורג ןֹוא תובוח רָאנ ןעגיד

 ,המודכו גנוטײל-רעסַאװ ןוא עיצַאזילַאנַאק רַאפ תובוחה יד ,דנַאלגנע ןיא בֹוח
 ,גנוגרָאזרעפ עלַאיצָאס ןופ ןעטלַאטשנַא ײלרעלַא רַאפ ,םינּפ יּפלּכ ןה ןוא

 -עג ןענעז תובוח עטצעל יד .המודכו ןעלוש ,לשמל יװ ,טעּברַא עלערוטלוק

 גיטיױנ ןעװעג ךָאד זיא'ס רעּבָא ,רעטקַארַאכ ןעשילַארָאמ ַא ןופ רהעמ ןעוו

 תוריכש ףיוא תואצוה עסיורג רהעז ,עסיורג ןעוועג ןענעז ןַאד .ןעקעד וצ ייז

 -עגנָא ןוא רעטעּברַא עשיטדָאטש יד ןופ טַארַאּפַא ןעלַאסָאלַאק םעד רַאפ

 ןופ רעסערג ךס ַא ןעוועג זיא עטלעטשעגנָא יד ןופ להָאצ יד ,עטלעטש

 ,טגיטיונעג ךיז טָאה טייקשי'תּבה-לעּב עשיטדָאטש יד עכלעוו ןיא ,להָאצ רעד

 ןופ השורי ַא ,ןערָאװעג טנהָאמרעדנעּבױא ןיוש זיאס יװ ,ןעוועג זיא סָאד

 -העפ םעד ּבעילוצ תורקי רעגידנעטקַאװ רעד טָאה ייּברעד ,סעקיװעשלָאּב יד

 םעד ּבעילוצ ןוא טייז ןייא ןופ גרַאװנעסע ןוא תורוחס יײלרעלַא ןופ ןעל

 רערעדנַא רעד ןופ עטײלַאװ רעשיליוּפ רעד ןופ ןעלַאפ ןעגידנעטש טעמּכ

 רעטעּברַא יד םגה .רעכעה ןוא רעכעה ץלַא תוריכש יד ןעּבירטעג -- ,טייז
 ,ַאזַא ןעועג עגַאל יד ,רעּבָא ,זיא ,תופטוה ךָאנ תופסוה טרעדָאפעג ןעּבָאה

 ןענעז ןעגנורעדָאפ יד זַא ,ןייז הדומ טוומעג ןעּבָאה סעקעדנע יד וליּפַא זַא

 ,עגיד'רשוז
 ןעוועג רעטיײברַא עשיטדָאטש יד ייּב טײקגיזָאלסטײּברַא יד ןיא רעטייוו

 -ײּברַא עכילטנעפע וצ ןעטערטוצ טזומעג טָאה טדָאטש יד זַא ,עכילקערש אזַא

 ,ּבַאטשטַאמ ןעשּביה ַא ןיא ןעט

 אּפַא-סגנונהָאמפיוא רעד ,טסופ ןעוועג זיא טַאר-טדָאטש ןופ עסַאק יד

 רעּבירעד ;טײּברַאעגסױא ןעוועג טשינ ךָאנ זיא רעייטש םינימהילּכ רַאפ טַאר

 טָאה טַאר-טדָאטש רעד עכלעװ ,עלַא טעמּכ רעדָא ,ןרעייטש עלַא יד ןענעז
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 איד ,רעיּפַאּפ ן'פיוא רַאנ ןעּבילּבעג ,גנורעקלעפעּב רעד ףיוא טגעלעגפורַא
 -ב ,עיצַאזילַאק יו ,עגנומהעגרעטנוא עשיטדָאטש יד ןיא טייקשי'תּבה-לעּב
 -לָארטנָאק יד .עטכעלש ַא רהעז ןעוועג זיא ,המודכו עירטקעלע ,גנוטייל-רעס
 ץפיוא ןעּבילּבעג ןענעז טַאר-טדָאטש ןופ עיסימָאק-סטפַאשטריװ יד ,עיטימָאק
 -ַאק ןייא רָאנ טיײּברַאעג טָאה טַאר-טדָאטש ןופ סעיסימָאק עלַא ןופ .רעיּפַאּפ
 ןייק טנָאקעג טינ טָאה יז זַא ,רָאלק רעּבָא זיא'ס ,עיסימָאק-טנַאניפ יד ,עיטימ
 ,יװַא ,האולה א ךרוד רָאג ןעגירק טזוומעג ןעמ טָאה טלעג ,ןָאטּפױא ךַאז
 טָאה ,הכולמ רעשיליופ רעד ייּב רונ טנָאקעג ןעמ טָאה ןעהײלטנַא יװ ,רעּבָא
 ןופ טלעג ןעמוקעג ֹוצ ידּכ ,תוחוּכ עלַא טגעלעגקעװַא טרּפ םעד ןיא ןעמ
 רענליו רעד סָאװ ,קרַאמ עשילױּפ ןָאילימ גיצנַאװצ עטשרע יד ,אשרַאװ
 -עגעגסיוא דלַאּב זיא ,אשראוו ןופ האולה תרֹוּתּב ןעמוקעּב טָאה טַאר-טדָאטש
 יו ,א ,א ןערהָאּפעג רעטייוו ןעמ זיא ןַאד ,ןערָאװעג ןעּב

 ןופ לייט א תוחמה-לכל זַא ,טרעדָאפעג ןעּבָאה רענעמטַאר עשידיא יד
 טָאװ טכַאמ עשילױפ יד עכלעװ ,עטלעטשעגנָא עשידיא דנעזיוט רעּביא יד
 ןעמונעגנָא לָאז ,גנוטלַאװרעּפטסּבלעז רעשיטדָאטש רעד ןופ ןעפרָאװעגסױרַא
 עשידיא יד ,טרהיפעגסיוא גינייװ טרּפ םעד ןיא ,רעּבָא ,ןעבָאה ,קירוצ ןערעוו
 יז ןופ לייט ַא שטָאכ ןעטלַאהסױא לָאז טַארטדָאטש רעד זַא ,ןעגנורעדָאּפ
 ,ךילנהעוועג יו ,ןעמ טָאה ןעלוש יד ןוא סעיצוטיטסניא עגיטעטליואוו עשידיא
 עלַא ייב ןעמוקעג ןענעז סעקיװעשלָאּב יד ,.זיּב ,רועיש ַא ןהָא ןעגיוצעג
 לירעסיימש ,יירעדיינש-דרעּב ,יײרעגָאלש יו ,ןעדיא ןעגעק ןעגנוטערטסױרַא
 ףעד טגעלפ ,טרעהעגפױא טינ טייצ עצנַאג יד ןעּבָאה עכלעװ ,המודכו
 רעד ןופ ןעגנורעדָאפ ןוא ןעטסעטָארּפ עשידיא יד ןעטלַאהרעטנוא טַאר-טדָאטש
 ענױזַא ןשזָאלרעד וצ טינ ןעלטימ עשיגרענע ןעמעננָא לָאז יז, זַא ,טכַאמ
 ,.."אּבהל ףיוא םישעמ

 -טסּבלעז רעשיטדָאטש רעד ןיא ןַארּפש רעשידיא רעד רַאפ המחלמ יד
 עלַאער ענייק :ןעצונ עשילַארָאמ ַא רשפא טכַארּבעג רָאנ טָאה גנוטלַאוװרעפ
 ,ןעטײרסױרַא טנעקעג טינ סעקעדנע יד ייּב ןעמ טָאה טרּפ םעד ןיא תוחנה

 -גירד ןעלעוו ןעטגָאזעג-ןעּבױא םעד ןופ ךמס ןפיוא ,רעּבָא ,ןעמ טלָאװ
 רַאֿפ טַאר-טדָאטש ןיא רענעמטַאר עשידיא יד ןופ טיײּברַא עצנַאג יד זַא ,ןעג
 -עג טינ ןעצונ ןייק טעמּכ טָאה יז ןַא ,עגירעּביא'נַא ןעוועג זיא טייצ רעד
 ייא יד עכלעוו ,טייּברַא עטסערג יד :תועט ַא ןעוועג סָאד טלָאװ--,טכַארּב
 עשיגרענע יד ןעוועג זיא ,טַאר-טדָאטש ןיא ןָאטעגּבָא ןעּבָאה רענעמטַאר עשיד
 גנע יד רַאפ ןוא טכער עלַאנָאיצַאנ עשידיא יד רַאפ המחלמ ענעפָא ןוא
 יָארּפ רעד טָא .גנוגיטכערעּבכיילג עשימָאנָאקע ענעדנוברעפ יי טימ
 רע ליײװ ,ךא-רקיע יד יא ןערהיפ-המחלמ ַזַא ןופ אפוג סעצ
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 (12) םרוטש ןיא



 - עכלעוו ,ןעילימַארעדנַאּפמיא עשיגָאלָאכיסּפ ענױזַא טפַאשלעזעג רעד ןיא טּפַאש

 ןוא גָאװ עכילנתעועג ַא ףיוא ןעטסעמּבָא ןוא ןעגעוװּבָא טינרָאג ךיז ןעזָאל

 ןופ עטכישעג רעד ןוא ,רֹעֹּבֶא ,ןעלעיפש עכלעוו ,סָאמ עכילנהצוועג ַא טימ

 עסיורג ַא גנוגיטכערעּבכיילג עשיטילָאּפ ןוא עלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק םעד

 וצ ץוש ןימ ַאזַא ייב ףױא טרעה טכער עשימָאנָאקע עשידיא סָאד ,,.לָאר

 ךיז טּבױלרעד ןעמ ןוא ץוש ןעשיגרענע םעד טלהיפ ןעמ :ךַאז-רקפה ַא ןייז

 ,טּכער ַאזַא ףיוא ּבָארג ןעטערטוצנָא גנירג ױזַא טינ רעּבירעד

 א

 ןצ תוחפה-לכל ("ןעקַאילֲאּפ בור םעד ןופ ןעטלַאהרעפ רע'תמא רעד

 "סא טלֹוּב וזַא טינ ךַאז ןייק ךרוד רשפא טרעװ טנַאק רעזנוא ןיא ןעדיא

 גנואיוּבפיוא"רעדיװ רעד ךרוד יװ ,טרירטסוליא לעה ױזַא טינ ןוא טקירדעג

 ,טעטיסרעווינוא רענליוו םעד ןופ
 יד ןעּבָאה עיצַאּפֹוקֶא רעשילױפ רעד ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןיוש

 ןעגנוטייצ עשיליופ יד ןוא ןעדייר ןעּבױהעגנָא עטמַאעּב ערעכעה עשיליופ

 ינוא רענליוו ןופ יוּבפיוא-רעדיװ םעד ןעגעװ ןעּביײרש ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה

 ַאמלַא רעד ,אטיל ןיא רוטלוק רעשילױּפ רעד ןופ געװ רעד ,טעטיסרעוו

 ,דנַאל ַאזַא ןיא .שטיוועקצימ .א ,טעָאּפ ןעשיליוּפ ןעטסערג םעד ןוֿפ "רעטַאמ

 עש'הכולמ עלַא טעמּכ טלהעפעג ךָאנ ןעבָאה סע ואוו ,טנַאק רענליוו רעד יו

 ןעטערטוצוצ הירפ וצ סעּפע ןעוועג סיוועג זיא ,ןענַאגרָא-טכַאמ עגיטרָא ןוא

 -ַאילאּפ סָאװ ,יד ןעועג ,רעּבָא ,זיא ךַאז יד .טעטיסרעווינוא'נַא ןענעפע וצ

 תמחמ ,רקיע רעד ,טעטיסרעווינוא רענליוו םעד ןיא טגיטיונעג ךיז ןעּבָאה ןעק

 ןעגיצנייא ןייא טימ טעטיסרעווינוא רענליוו םעד ןענעפע :םעט ןעשיטילָאּפ ַא

 אנליוו. זַא ןעוייועב טפרַאדעּב טָאה ,ךיז טהצטשרעפ ,ןעשילוּפ םעד ,ןושל

 ךיז ןעמ טָאה רעּבירעד ."רעטרע עשיליופ טכע ךָאד ןענעז טנַאק רהיא ןוא

 סע .טלייאעג קרַאטש טעטיסרעווינוא םעד ןענעפע וצ גנוטיירעברָאפ רעד טימ

 סָאװ ,יד ןיא וליפַא ןוא ןערָאװעג טנעפעעג ןעטעטלוקַאפ גיצניוו רָאנ ןענעז

 ןערָאטקעל ,ןערָאסעּפָארּפ טלהעפעגסיוא ןעּבָאה ,ןערָאװעג טנעפעעג ָאי ןענעז

 ןופ ןעּבילקעגפינוצ ןעמ טָאה ךיג ףיוא ,ךיג ףיוא :םירישכמ עגיטיונ ןוא

 /"ןעקַאילָאּפ, טרָאװ םעד ןיז ןעשיטילָאּפ םעד ןיא ךיורבעג ךיא ואוו ,םוטצמוא (*

 | ,אטיל ןיא ןעסַאלק עלַאדָאעּפ-לַאקירעלק עשיצירפ עגידנערידנַאמָאק יד ךיא ןיימ
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 ץ'רַאפ טניורקעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעשנעמ עלעפייה ַא ןעטנַאק עשילױּפ עלַא
 ,ןעקעטָאילּביּב ,ןעקינילק ,סעירָאטַארָאּבַאל .להושכיוה רעד ןופ טַאירָאסעּפָארּפ
 "ינוא  םעד רעּבָא !טלהעפעג ןעצנַאגניא טעמּכ ןעּבָאה המודכו םירישכמ-ןערעל
 ,טנעפעעג םַארַארַאט ןעסיורג ַא טימ ןעמ טָאה "טעטיסרעוו

 ןעכלעוו ןיא ,טנעמעלע רעגיצנייא רעד ןעװעג זיא סָאד--ןעטנעדוטס
 עגיטרָא יד ל"יוו ,תוקחד ןייק טליפעג טינ טָאה "לושכיה, רענליו יד
 ןעסירעגּבָא ןעועג רהָאי ףניפ ןיש זיא ,עשידיא יד סרעדנוזעּב ץנַאג ,דנעגוי
 יז וצ ןעגיוצעג רהעז רעּבירעד ךיז טָאה ןוא ןעלושכיוה עלַא ןופ

 ןעמעגנָא טפרַאדעּב טָאה ןעמ זַא ,ןעטכַאד טנעקעג גולפ ןיא ךיז טָאה
 ןקולח ַא ןהָא רָאג ןעריּפַאּפ עגיטיונ יד רָאנ ןעּבָאה עכלעוו ,ןעטנעדוטס עלַא
 .-יּפ יד ןעגנערּבוצניירַא לעטימ רעטסעּב רעד ןעוװעג סָאד טלָאװ ,סנעטשרע
 -עג טיג ךָאנ ןענעז יז ואוו ,ןעטרָאד רוטלוק עשילױּפ יד ןוא ךַארּפש עשיל
 טלָאװ ,רעטייװ .ןעויירק עשידיא יד ןיא ,לשמל יװ ,ןעגנורדעגניירַא ןעוו
 טש'רמולּכ ךיז טלַאה טכַאמ עשיליוּפ יד זַא ,דנַאלסױא רַאפ ןעטיידעּב סָאד
 - .,גנוגיטכערעּבכיילג ןופ ּפיצנירפ םעד רַאּפ

 -לרַא ןעדיא ֹוצ האנש יד ןעטימעסיטנַא עשיליּפ יד יב רעּבָא טגעוו
 וצ ידּכ ,ןעלטימ עלַא ןעכוז ןעמונעג ןעמ טָאה רעבירעד-וא לכש טעד רעּב
 םוצ געװ םעד ןעטנעירוטיּבַא עשידיא ןוא ןעטנעדוטס עשידיא ןענעלרעפ
 סנעמַאזקע עלעיצעפס ןערעדָאפ ןעמונעג ייז ייּב טָאה ןעמ ,טעטיסרעווינוא
 "ונעג ןעמ טָאה ,עגנַאגעגכררד ּפיז רעד ךרוד ןענעז סָאװ ,יד ;שיליױּפ ןופ
 פיז ץפיא ויפ ,סנעמַאזקע ײלרעלַא ןופ פיז ערעטכידעג ַא ךרוד ןעּפיז ןעמ
 | ,,ךרעב ןעדיא טנעצָארּפ ףניפ ןעּבילּברעפ טינ ןענעז

 יטנעצָארּפ רעשיטקַאפ רעד ןופ ןערהיפגייא םעד טימ
 עשיקעדנע יד טָאה טעטיטרעווינא רעגליו םעד ןיא ןעדיא רַאפ "עמ רָאנ
 ,,ןעטכיר ךָאנ ךיז ןענעק ןעדיא סָאװ ףיוא ,ןעזיוועּב רָאלק טכַאמ

8 

 -הכולמ עשיליוּפ יד ןערעדליש רעטרעוװ עצרוק ןיא ףוס םוצ ליוו ךיא
 .טנַאק רעזנוא ןיא טכַאמ

 -ילימ א רָאנ טעמּכ ןעועג ּבױהנָא ןופ זיא טכַאמ עגידנעּבעגצעזעג יד
 רעליוויצ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןעגנַאגעגרעּבירַא יז זיא זייווכעלסיּב ,עשירעט
 יא סע ןאוו ,ןיירק רעשּביה ַא ךָאנ ןעּבילּברעפ ,רעּבָא ,זיא ייּברעד ,טכַאמ
 ,ןיד-תיּב רעשירעטילימ-דלעפ רעד לח ןעוועג ץלַא ךָאנ

 ןופ ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה ןיד-תיּב ןעשיליוּפ םעד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד

179 



 טָאה םעדכָאנ דלַאּב ,ץנעטעּפמָאק רעטרעטיירּברעפ ַא טימ ס'ניד-תיּב-םולש ידי
 -רַא עלַא יד .ןיד-תיּב-עיצַאלעּפַא רעד ןוא ןיד-תיּב-זיירק רעד טנעפעעג ךיז
 ןייק טינ ןעמונעג ללכּב ןעוועג ןענעז ןידיתיּב ןעשיליוּפ םעד ןופ ןענַאג
 . ,לשמל יװ ,שארּב ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןענָארעּפ עכילטע ,עטכעלש
 טָאה עכלעוו ,גנורעקלעפעּב רעגיטרָא רעד טנַאקעּב טוג ןעוועג ןענעז קָארָאמוס ,ר
 -גַאשז יד טָאה ,רעּבָא ,קילגמוא םוצ ,גנוטכַא סיורג טימ ןעמונעּב ייז וצ ךיז
 טינרָאג יז טָאה טּפָא רהעז ןוא םינינע יד ןערהיפ יװ ,ןענַאטשרעּפ עירעמַאד
 ..ןיד-תיּב םוצ זיּב ןהעגרעד ןעלָאז ייז זַא ,ןעזָאלרעד

 טלהעצעג טָאה יז סָאװ ,גידנעקוק טינ ,ללכּב עירעמרַאדנַאשז עשיליוּפ יד
 טַאהעג טָאה ,ןעשנעמ עכילרע ןוא עגידנעטשנָא להָאצ עסיוועג ַא ךיז ייּב
 ןעגעלפ רהיא ןופ ןעדייל סרעדנוזעּב ןוא ןעמָאנ םענייש ןייק טינ אנליוו ןיא
 ,ןעדיא

 'טרהיפעג ךיז ןעדיא ענונּב טָאה ללכּב עיצַארטסינימדַא עשיליוּפ יד
 לד ןענעז ךַאז םצע רעד ןיא רעּבָא ,טקערָאק ןוא ךילפעה גידנעסיווד
 יב סָאד טָאה שרעדנַא יװ ,ןעטימעסיטנַא בורייּפ-לע ןעוועג עטמַאעּב עשיליופ
 ,ךילנהצוועג יוװ ,ןענַאטשעּב זיא ערעייז קיטילָאּפ יד ןוא ,ןייז טנעקעג טינ יז
 ,ןעלהיפרעד טינ לָאמנייק ןוא ןעגָאװצ לעיפ ןוא ,ךַאז יד ןעהיצרעפ ןיא
 ליװ ייז ןעגעװ רעּבָא ,ללּכה ןימ םיאצוי ָאד ךיוא ןעוועג ןענעז סיוועג
 ,ללּכה ןימ םיאצוי ..ןעװעג ןענעז ייז לייוו ,ןעגָאז טינ טינרָאג ָאד ךיא

 -עװ רעדָא רהעמ ןעװעג עלַא ןענעז אנליו ןיא עטמַאעּב עכיוה יד
 ַא טלעיּפשעג רָאנ ןעּבָאה ייז רעּבָא ;ןעשנעמ עגידנעטשנָא ןוא עכילרע רעגינ
 ןצּבָאה סעציילּפ ערעייז רעטניה ןלָאר עוװיטַארָאקעד רעגינעוו רעדָא רהעמ
 ,ןעטפעשעג יד טרהיפעג ערעדנַא

 עג ללכּב טכַאמ עוויטַארטסינימדַא עשילױּפ יד טָאה ןעדָאש לעיפ רהעז
 ,וזַא ;טכַאמ רעד ןופ ןענַאגרָא עטייּברַאעגסױא-טוג ןופ ןעלהעפ םעד ךרוד טַאה
 ַא ןעטיײּברַאוצסױא ןעזיװעּב טינ ףוס ן'זיּב טכַאמ עשיליוּפ .יד טָאה ,לשמל
 ןענָאמנײא תוחּפה-לכל ןענעק לָאז רעכלעוו ,טַארַאּפא-רעיײטש ןעגיד'השקשינ
 רעייטש םעד ןופ טינ ןיוש דייר ךיא ,הכולמ רעד טמוק סָאװ ,רעייטש םעד
 .רעטוג ַא .טלהעפעג טָאה רעטייװ ,גנוטלַאװרעפטסּבלעז עשיטדָאטש יד רַאפ
 .װ .זַא ןוא טַארַאּפַא-לָארטנָאק

 רעד רַאפ גידנעטש ךיז יז טָאה טכַאמ עשירעטילימ יד ך'יש זיא סָאװ
 עשירעטילימ יד ,טנַאק רעזנוא ןיא טלהיפעג קרַאטש עיצַאּפוקָא רעשיליופ

 ץנַאג ַא טַאהעג גידנעטש ןעּבָאה טדָאטש-ןעסיוא ןוא אנליוו ןיא ןערוטַאדנעמָאק
 טפָא רהעז טוומעג ךיז ןעּבָאה ןעדיא יד רעכלעוו טימ ,טכַאמ עסיורג
 :עכילרע גינייוו טינ ןענופעג ךיז ןעּבָאה ןעטנַאדנעמָאק יד רעטנוא ,ןענעכער
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 ןעדיא ןעציש ןצ ידּכ ןעטָארטעגסױרַא לָאמנייא טינ ןלּבָאז סָאװ ,ןעשנעמ
 ןעגעלפ סָאװ ,ןענישרעּפ גינייו טינ ךיוא ןעגופעג ךיז ןעגעלפ סע רעּבָא
 ,תורצ ידלַא ןעדיא ןָאטוצנָא ידֹּכ ,ענַאל רעייז ןעצונסיוא

 וליפֲא יו ,טזייוועּב רעכלעוו ,לַאפ א ןעגעו ןעלהעצרעד ָאד ליוװ ךיא
 ןעּבױלרעד טנעקעג ךיז טָאה ןעטסָאפ ןעטסגעלק םעד ןופ רידנַאמָאק רעד
 ,ףָארטש ַא רַאּפ גידנעּבָאה-ארומ טינ ,ןעדיא עגונּב תושיגנ עטרעהרעד טינ
 רַאפ ןעדיא יד ןופ טייקגיזָאלטכער עצנַאג יד ךיוא טרירטסוליא לַאּפ רעד
 ,טכַאמ רעשירעטילימ רעד

 :זַא ןיא לַאפ רעד
 ףױא ןענעז גָאטײּב 11/ -1 רעגייז ַא 1919 רעּבמעצעד ןעטי8 םעד

 -הרוחס רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,סענַאמרופ עשידיא גיצ 2 עז ךרעּב
 טרעדָאּפעג ןוא טלעגנירעגמורַא ייז ןעּצָאה ,ןעטַאדלָאס ןעלַאפעגפױרַא ,עיצנַאטס
 בור רעטסערג רעד ,רעסעּפ טַאהעג לַאפוצ יּפילע ןעּבָאה עגינייא ,רעסעפ
 ןעבױלרעד יז לָאז ןעמ ןעטעּבעג ,רעסעּפ ןייק גידנעּבָאה טינ ,רעּבָא ,טָאה
 ןעמ טָאה רעפטנע טלַא ,רעסעּפ ערעייז ןעגנערב וצ ידֹּכ ,לעגניא ַא ןעקיש
 ןעטלַא ןַא ,ןעפיול ןעסייהעג ןוא ןעסלער-ןַאּב יד ןעּבעל ןעּביירט ןעמונעג ייז
 טָארדעג ןעמ טָאה ,ןעפיול טנעקעג טינ טָאה רעכלעוו ,ןעדיא ןעגירהָאירל
 עמרַאזַאק'ןַאּב ַא וצ זיּב ןעּבירטרעד סענַאמרופ עלַא טָאה ןעמ .ןעסישרעד טימ
 ,עמרַאזַאק ןיא טייווצ עּבלַאז ןהעגניײרַא ןעסייהעג ייז ןעמ טָאה ןעטרָאד ןוא
 יה ,ןַאמרוֿפ ןעגירהָאי-7פ םעד ,ןעסימשעג ןוא ןָאטעגסױא ייז טָאה ןעמ ואוו
 סָאװ ,טסירק ַא ןעסימשעג ךיוא ןעמ טָאה ,רהָאי 13 ןופ לעגניא ַא ךיוא
 טיירפעּב דלַאּב ןעמ טָאה ,ןעדיא יד ןעשיווצ ןעלַאפעגנײרַא תועט יּפ"לע זיא
 ,(499-490 רעמונ הלהק רעד ייּב גנולײטּפָא רעשידירוי רעד ןופ ןעלָאקָאטָארּפ)

 :סיװַא ךיז טָאה הלהק רעד ןיא גנושרָאפסױא רעגידרעטייוו רעד ייּב
 "עב ַא ךרוד ןערָאװעג טרהיפעגטיוא זיא עיצוקעזקע עצנַאג יד זַא ,טלעטשעג
 / םעד ןופ שארּב ןענַאטשעג ןיא רעכלעו ,רעיציפָא ןעשיליוּפ סעד ןופ להעפ
 | ,ןעטסָאּפ ןעשירעטילימ

 םוצ ןעגנַאגעגקעװא ןענעז ,םוידיזערפ-הלהק ןופ רעדעילגטימ יירד ,רימ
 -ענעג םעד ּבָאה ךיא .יקציטפעש ,טנָארפ-חרזמ ןופ לַארענעג ןעגידנערידנַאמָאק
 הלהק רעד ןופ גנולעטשרָאפ עשיגרענע ענעבירשעג יד ןעבעגעגרעּביא לַאר
 "ענוצנָא ןוא עגידלוש יד ןעפָארטשעּב וצ ,ןילגהעוועג יו ,גנורעדָאפ ַא טימ
 ,ןעמוקרָאפ רהעמ ןענעק טינ ךַאז ַאזַא לָאז אּבהל ףױא ידּכ ,ןעלטימ ןעמ
 "צג ךימ רע טָאה ,ןעציז גידנעטעב ,ןוא טרעהעגסיוא ךימ טָאה לארענעג רעד

 ,טגערפ
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 ןענעז ןעטַאדלָאס יד ןופ ןוא רעיציפָא םעד ןופ ןעמענ יד יו תויה,
 "?ןעּפַאכ רעכערּברעפ יד ךיא לָאז יו ,ָאט ,טנַאקעּב טינ ךָאד

 :טרעפטנעעג ךיא ּבָאה ףיורעד ףיוא
 -עגטסעפ ךָאד זיא הריבע רעד ןופ טרָא רעד ןוא טייצ יד יװ ,ױזַא, |
 -סָאּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןעסיוו טכַאמ עשירעטילימ יר ךָאד זומ ,ןערָאװעג טלעטש
 ,"ןענַאטשעג זיא ןעטרָאד ןעט

 ןעמ ןעמעוו ,ןעשנעמ ַא ןופ ענימ ַא טימ טגָאזעג; טָאה לַארענעג רעד
 ;ןינע ןצרעווש א םרעלקעגפיוא טָאה

 טָאה "!גיטכיר ץנַאג ,,.טכערעג יקַאט טייז רהיא ,רָאטקָאד 'ה ,עי ,
 סָאװ ,טסואוועג טינ טשירמולּכ רע טָאה רימ ןהֶא .יװ ױזַא ,ןעוועג ףישומ רע

 ..ןָאט לָאז ןעמ
 ןופ גנוציז רערַאנעלּפ רעד ףיוא רימ ןעּבָאה דנעװָא ןעבלעז םעד

 יד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא גַאלשרָאפ ןעכילגנירד ַא ןעגָארטעגנײרַא טַאר-טדָאטש
 רעטסכעה רעד ןופ ןערעדָאפ לָאז טַאר-טדָאטש רעד זַא ,רענעמטַאר עשידיא
 -עגרָאפ זיא סָאד יװ זױזַא ,גנופָארטשעּב ןוא גנושרָאפסױא עגנערטש ַא טכַאמ

 ןעמונעגנָא דחא-הפ זיא גַאלשרָאפ רעזנֹוא ,טדָאטש ןופ חטש ן'פיוא ןעמֹוק
 ,ןערָאװעג

 -ציטּפעש לַארענעג ןופ להעפעּב םעד טול ,זיא םורַא געט עכילטע ןיא

 ןופ ןענַאטשעּב זיא עכלעוו ,עיסימָאק-סגנושרָאפסױא'נַא ןערָאװעג ןעפַאשעג ,יק

 ןעשירעטילימ ןעלעיצעפס ַא ,יקסלַאּפוט קינוװָאקלָאפ ,טנַאדנעמָאק-טדָאטש סעד
 טָאה ּבױהנָא ןופ .הליהק רעד ןופ רעהעטשרָאפ סלַא ,רימ ןוא ,רעשרָאפסיוא

 רעשילױּפ ַא ,תודע ןַא זיּב ,ןערהיר טלָאװעג טינ טרָא ןופ רָאג ךַאז יד ךיז

 ,ףוס ן'זיִּב ביוהנֶא ןופ עיצוקעזקע רעדףייּב ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,לַארּפַאק

 ערעזנוא סָאװ ,סָאד טגיטעטשעּב ,תמא ןעצנַאג םעד טגָאזעגסױא טינ טָאה
 -ילוכ םעד ןופ ןעמענ עלופ יד ןעפֹורעגנָא ןוא טלהעצרעד ןעּבָאה ענעטילעג
 -עּב םענעמונעגנָא רעהירפ םעד טול ,ןעטַאדלָאס ענייז ןוא רעיציפָא ןעשינַאג
 ךיילג טזומענ  עדנַאמָאק רעצנַאג ןייז טימ רעיציפָא רעגיזָאד רעד טָאה ,סולש
 זנוא ןעמ;טָאה דלַאּב עקַאט ןוא .,ןיד-תיּב-דלעפ םעד ןערעװ ןעּבעגעגרעּביא
 -עג ..עדנַאמָאק רעצנַאג ןייז טימ רעיציפָא רעגיזָאד רעד זַא ,ןעוועג עידֹומ
 ...ןעגנערּב טינ םהיא ןעק ןעמ ןענַאװ ןופ ,טנָארפ ן'פיוא ךיז ןעניפ

 רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ זיא אנליוו ןוא טײקגיזָאלסטיײּברַא יד
 ַא רהעז ןעװעג ,ּבױהנָא ןיא רעּבָא סרעדנוזעּב ץנַאג ,עיצַאּפוקָא רעשילױפ
 לַאטיּפַאק רעד ןוא ערעכיז ןייק ןעװעג טינ ץלַא ךָאנ זיא עגַאל יד ,עסיורג

 סָאװ ,גידנעסיוו טינ ,ןעגנומהענרעטנוא ןיא ןעקור וצ טַאהעג ארומ ךיז טָאה

 ןעועג ןעלטימ-טרָאּפסנַארט עלַא טעמּכ ןענעז םעד ץוח ,ןעגרָאמ ןייז טעװ סע



 הרוחס רַאפ ןיא רעּבירעד .המודכו םינימה-לּכמ ןעליוק ,לייח טימ ןעמונרעפ
 .ןעוװעג טינ טרָא ןייק ללכּב

 קרַאטש ךָאנ ,םימעט עטנהָאמרעד טשרָאקָא יד ץוח ,טָאה לעדנַאה רעד
 עכלעװ ,ןענֹוצױהַאּב יד ןיא ןעדיא יד רעּביא !ןעסעצסקע יד ןופ ןעטילעג
 ףָאנ זיא טײקגיזָאלסשײברַא עשידיא יד .טרעהעגפיוא טינ רָאג טצמּכ ןעּבָאה
 טיג טעמּכ ןעּבָאה ןעדיא יד לייוו ,עכילטסירק יד רָאפ רעסערג לעיפ ןעוועג
 ןיא טינ ,טיצַארטסינימדַא-הכולמ רעד ןיא טינ טײּברַא ןייק ןעמוקעּב טגעקעג
 עטלעטשעגנָא עשידיא דנעזיט רעּביא ,גנוטלַאװרעּפ-טסבלעז רעגיטרָא רעד
 -יךלושמוא ץנַאג ןעקַאילַאּפ יד ןרוד אנליו ןעמהענרעפ ן'כָאנ דלַאּב ןענעז
 ?עדנַאה רעד טָאה רעטייוו ,(* סַאג ץ'פיוא ןערָאװעג ןעפרָאװעגסױרַא טייהרעג
 זיא טייז ןייא ןופ סָאװ ,םעד ןופ ןעטילעג קרַאטש רהעז טירטסודניא יד ןוא
 ,טצינערגעב קרַאטש ןעוועג תורוחס ןופ ןערהיפסיורַא ןוא ןערהיפנײרַא רעד
 ןעשגעמ ןופ ןערקָאפנײרַא ןוא-טױרַא רעד ןעוועג זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ
 ,טרעוושרעפ קרַאטש רהעז אנליוו ןיא

 גידנעטש רעד ףיוא ןוא תועינמ ערעװש עלַא יד ףיוא גידנעקוק טינ
 "ײ ּבױהנָא ןוא גנילהירפ ןיא ןעּבעל רעד ךָאד טָאה ,עטוילַאװ רעגידנעלַאּפ
 ןוא לעדנַאה רעד ןוא סיזירק ןערעווש םעד ןייז חצנמ ןעּביױהעגנָא 1920 רעמ
 ַא ןעּבױהעגנָא ךיז ןענָאה עירטסודניא יד ,סָאמ ערענעלק לעיפ ַא ןיא ,וליּפַא
 .ןעלקיווטנע וצ לעסיּב

 עסַאמ עשּביה ץנַאג ַא ןיוש ןעוועג אנליו ןיא זיא 1920 רעמוװ ּבױהנָא
 ,רענעלק ןערָאװעג ךיוא טייצ רעגיזָאד רעד וצ זיא תורקי רעד ,תורוחס ןופ

 עכלעוו ,ןעלױּפ ןוא דנַאלסור-ןעטַאר ןעשיווצ המחלמ יד טָאה עלייוורעד
 קרַאטש טייצ רעד וצ ,תוקספה עניילק טימ טרעיודעג טייצ עצנַאג יד טָאה
 ףיוא ץיקסדוסליפ ןופ שרַאמ ןעכינ-ץילב םעד ךָאנ ,ךיז טרעקַאלפעגרעדנַאנופ
 "עג ערהיא טימ עוויסנעפָא עשיסור יד ןעּבױהעגנָא דלַאּב ךיז טָאה וועיק
 פד ןופ טייװ ןעקַאילָאּפ יד ןעּבירטרעפ ןעּבָאה עכלעוו ,תונוחצנ עגיטלַאװ
 אנליו ןיא ןעמ טָאה ינוי ןעט-20 םעד טורַא ,וצ-ברעמ וצ ןעטנַאק עשיסור
 זיא סעקיװעשלָאּב יד ךרוד אנליו ןעמענרעפ ןופ הלאש יד זַא ,טסואועג
 ,טייצ רעצרוק ַא ןופ הלֲאש ַא רָאנ

 וצ ידּכ ,ןעּבױהעגנָא טָאה טַארטסיגַאמ העד עכלעװ ,?טײּברַא עכילטנעפע , יד 6
 טָאה רע עכלעוו ,טלעג עמוס הענײלק רעד תמחמ טָאה ,טײקיזָאלסטײברַא יד ןערעגעלקרעפ
 סָאװ ,סָאד זיא ׂשיטסירעטקַארַאכ .תושממ עניילק א רָאג טַאהעג ,ןעדנעװרעפ ףיורעד טנעקעג
 ןייק ןעוָאלוצ טינ ןעגעלפ ,סערַאילָאטס יד לשמל װ ,רעטײּברַא עכילטסירק לסיּב עשפיה ַא
 ,טײּברַאעג ןעּבָאה ליז ואוו ,ןעטאטשרַאװ יד ןיא רעטײברַא עשידיא
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 רעהעיװ ןעדיא ףיוא ןעטַאדלָאס ןופ ןעלַאפנָא יד ךיז ןעּבָאה טייצ רעד ןיא |
 יד ףיױא לַאזקָאװ ןופ ןעּפַאכּפָארַא ךיז ןעגעלּפ ןעטַאדלָאס ךס ַא .טקרַאטשרעּפ
 -עּב ,ןעריטרעזעד סלַא ,ןוא ןעדיא ןעריּבַאר ןעגעלפ ,טדעטשרָאפ עטנעהָאנ
 ךיז ןעגעלפ ערעדנַא .רעפרעד עגימורַא יד ןיא טדָאטש ן'פיוא ךיז ןעטלַאה
 ץוח ַא .(* ןעריּבַאר טּפָא ןעטרָאד ןוא טדָאטש ןעטימ ןעטכער ןיא ןעזָאלקעװַא
 ףיוא טש'רמולּכ ןעדיא ןעּפַאכ וצ ינוי ףוס ןופ ןעּבױהעגנָא ןעמ טָאה םעד
 רעטנוא ןערהיפ ןוא סַאג ןעטימ ן'פיוא ןעּפַאכ ןעמ טגעלפ רעהירפ ,טײּברַא
 עכלעװ ,ןעדיא תונחמ עצנַאג ןעטנַאיצילימ ןוא ןעטַאדלָאס ןופ יָאװָאנָאק ַא
 רעטעּפש ..ןעפיוקסיוא ךיז ןעגעלפ ייז יו ,םעדכָאנ ןעזָאלּפָא טגעלפ ןעמ
 . "עלפ ייז :םירדח ירדחּב וליפַא ןעטלַאהעּב ןענָאק טינ ייז ןופ ךיז ןעמ טגעלפ
 -עלפ ,ןערעלעק יד ןיא ןוא רעמידיוּב יד ףיוא וליפַא ,טוטעמוא ןעכירק ןעג
 ןעמהענ יז ןעגעלפ עכייר יד ןופ ,ענעטלַאהעּב יד ןעטרָאד ןעכוזפיוא ןעג
 םיקחרמ ןיא ואוו ץצגרע ןעּפעלשקעװַא עקַאט ייז ןעגעלפ עמירָא יד ןוא דחוש
 וצ זיּב טייצ רעד וצ טקרַאטשרעּפ ךיז טָאה םזיטידנַאּב רעד ,טײּברַא ףיוא
 ןעטָארטעגוצ זיא לייח רעשיסּור רעד רעטנעהעג סָאװ ןהגרדמ רעטסכעה רעד
 .רעסערג ץלַא ןוא םזיטידנַאּב רעד טפרַאשרעּפ ךיז טָאה רהעמ ץלַא ,אנליוו וצ
 ייוצ ..ץהעגקעווַא םייּב םָארגָאּפ םעד רַאפ קערש רעד ןערָאװעג זיא
 -ייוו סָאװ ,ןעטיירּפשרעפ וצ ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאה גנורעקלעפעּב רעד ןעש
 ןעּבָאה ןעקַאילַאּפ יד ןעכלעוו ,םָארגָאּפ םעד ןעגעוו ןעגנַאלק רהעמ ץלַא ,רעט/
 -רעד ןעמ טָאה םעד טימ םענייאניא .,.ןורּכז ַא סלַא ,ןעכַאמ וצ ןעסָאלשעּב
 ןייא ןייק ןעלעוו סעקיװעשלָאּב יד זַא ,םעד ןעגעוו תוישעמדאּבּב טלהעצ
 עשישנעמ ןעסע ייז זַא ןוא אנליוו ןיא ןעזָאל טינ ץַאילָאּפ ןעגידעּבעל

 דיירפ לעיפ סָאד טכַאמ ייז לייו ,ןעשנעמ ןענעליוק סעציאטיק יד ,שײלֿפ
 ןָאטעגּפָא טָאה רעכלעוו ,ןומה ןעשיליוּפ םעד ןופ לייט רעסיורג ַא .,,המודכו|

 טָאה ,ןעדיא ןופ המקנ רַאפ גידנעּבָאה ארומ ,םיעוּתעּת םישעמ ןעדיא טימ
 ןיא טרהיפעגקעװַא ייז ןעּבָאה ןעקַאילָאּפ יד ,אנליוו ןופ ןעפיול טזָאלעג ךיז
 ןופ עיצַאוקַאװע יד .ןעסײרּפ-חרזמ ןיא ןעטנַאק עשילּפ עטריּפוקָא-יינ יד
 ןיא ןעכָאװ 2-2 ןופ ךשמ ַא ןיא טרהיפעגכרוד ןעקַאילָאּפ יד ןעּבָאה אנליוו
 :ַאװע ךיוא ילוי 10 םוצ זיּב 1 םעד ןופ ןענעז סע .גנונעדרָא רעטסעּב רעד

 ַא ,"יירעדיינש-דרעּב רעד ןופ ןעטילעג טלָאמעד ןעדיא ןעבָאה לעיפ סרעדנוזעב (*

 םהיא ףיוא ןעגעלפ דלַאּב לייוו ,ןעזייועּב טרָאטעג טינ סַאג ן'פיוא ךיז טָאה דרָאּב ַא טימ דיא

 גייצעג ײלרעלַא טימ ןוא ןעגינייפ םהיא ןעגעלפ עכלעוו ,"רעריזירפ ,--ןעטַאדלָאס ןעלַאפנָא |

 -ָאק ,,ט רָאיַאמ ַא ,שיילפ ןוא טיוה טימ ךילנייוועג ,דרָאּב יד ןעדיינשּפָא רעדָא ןעסיײרסױרַא

 .. ןיהעפיטש א ךָאד זיא סָאד, :טגָאזעג םעד ןעגעװ רימ טָאה ,,טנאדנעמ
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 ןוא ץנעגילעטניא טצנאג יד טעמּכ ןוא עטמאעּב טלָא ןערָאװעג טריאוק

 ןוא עכייר יד ,ךילנהעוועג יו ,ןעפָאלוצ ךיז ןענעז ןעדיא ןופ ,ללכּב דנעגוי

 ,םינדחּפ יד

 ןעועג זיא 1920 ילוי ןעט314 םעד ףױא ןעט-13 םעד ןופ טכַאנ יד
 -געהעגּפָא-ךיג יד ןופ ןעיירעפייפ יד תמחמ ,עגידלעמוט ַא רהעז ּבױהנָא ןופ
 ךָאנ ;םיגימה-לכמ ןעליבָאמָאטװַא עגידנעפיולמורַא-גילייא יד ןוא ןעגוצ עגיד
 טגעװרעד טינ ךיז טָאה שנעמ ןייא ןייק ןליטש ןערָאװעג זיא טכַאנ עּבלַאה
 רעד סרעדנוזעּב ,םלוע רעד .ךילריטַאנ ןעטַאדלָאס ץוח ,סָאג ן'פיוא ןהעגסױרַא
 טָאה הירפרעד ןיא ףניפ םורַא ,,.טקיטשרעפ ,ןעטלַאהעּב ךיז טָאה ,רעשידיא
 רימ טָאה לעדיימ-טסניד עשיליוּפ ןיימ .טקעוועגפיוא לעמוט רעקרַאטש ַא ךימ
 אנליו ןעמונרעפ טש'רמולּכ ןעּבָאה סעקיװעשלָאּב יד זַא ,טגָאזעגנָא ךיילג
 ןערהיט עלַא ןעװעג ןענעז סָאג ןופ ,ןעדיא ףיוא םָארנָאּפ ַא ןעכַאמ ןוא
 תועמשמ ןעּבָאה רעניואוונייא עלַא ואוו ,ףיוה ןיא ּבָארַא ןיּב ךיא ;ןעסָאלשרעּפ
 ןיא זַא ,ןעועג עידומ רימ ןעּבָאה ןעדיא יד .טכַארּבעגוצ טכַאנ עצנַאג יד
 -עג טינ רימ ןעּבָאה ןוא ןעדיא ףיוא םָארנָאּפ ַא ןעקַאילָאּפ ןעכַאמ טדָאטש
 ,,,,הנּכס רעסיורג, רעד תמחמ ןעזָאלסױרַא טלָאװ

 ןעהעורעד ךיא ּבָאה ,סאג רענליו רעד ףיוא סױרַא רָאנ ןיּב ךיא יו
 ןיימ טּפַאכעג טָאה סע לעיפיו ףױא ,סַאג רעצנַאג רעד ףיוא ,דליּב אזא
 ןעטַאדלָאס עשיליוּפ סעפורג ןהעועג ךיז ןעּבָאה רעטרע טנעדעישרעפ ןיא ,גיוא
 *9ּב רעװ ,רעדיילק-רעמוז עכילּבלעג ןךירג ערעייז ןיא ןַאמ 40 ויּב 30 ןופ
 סעּפורג עגיזָאד יד ןופ שארּב ,ייז ןהָא ןוא ןעסקיּב טימ ,טינ רעװ ,טנעּפָאװ
 "לו ךיוא ןוא ןָאטעגנָא ליוויצ ,ןעקַאילָאּפ ןעגנַאגעג רעדָא ןענַאטשעג ןענעז
 ַא ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,ליּבסנַאמ יד .המודכו ברעק ,קעז טימ רעּב

 :עג ןענעלפ ןוא ךיז ןעקוקנייא ,םָארק ַא ייּב ןעלעטשּפָא ךיז ןעגעלפ ,רעהירפ
 "פיו ןעּבֹוהנָא ןעטַאדלָאס יד ןעגעלפ דלַאּב "ףָא טּביוה , :עדנַאמָאק א ןעּב
 טניא ענעדעישרעפ טימ ןעדָאל יד ןוא ןעריהט יד ןעסיירפיוא ןוא ןעכערּב
 ךלַאּב ,ןעגנַאלרעד ייז ןעגעלפ סענַאגילוכ עליויצ יד עכלעוו ,ןעטנעמורטס
 ןופ הרוחס ןוא ןעכַאז ןעגנַאלרעד ןעּבױהנָא ןעמ טגעלפ ןעכערּבפיוא ן'כָאנ
 רעליויצ רעד ןעפיוקרעפ ךיילג טרָא ןפיוא טגעלפ ןעמ עכלעוו ,גינעוועניא
 ךלַאּב !טיג רעװ ,קרַאמ 30 !לרעגייז א ןעיירשסיא טגעלפ ןעמ .,עדנַאּב
 טגעלפ לרעגייז רעד ןוא קרַאמ 30 טימ טנַאה ַא ןָאט היצ ַא ךיז טגעלפ
 רעדנַאנַא ןיא ,"םירתוס, יד ןופ קַאז ַא ןיא רעדָא ענעשעק ַא ןיא ןעלַאפניײרַא
 -ַאס ַא !קרַאמ 50 ךיש-ןעמַאד עיינ רָאּפ ַא, :לייורעד ןעירשעג ןעמ טָאה טרָא
 א ךיז טגעלפ עיצַאזינַאגרָא ַאזַא ייּב ,װ א .א "ןקרַאמ 200 רַאװָאמ
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 ןעגעלפ תורוחס יד ןוא ןעכַאז יד ןּוא ןעגידיילסיוא ךיג הריד ַא רעדָא םָארק

 .יקעז עשיליוּפ ןיא טנעה עשידיא ןופ ןהעגרעּבירַא ךיג

 ןענע'גרח ןעמ טגעלפ ,םימחר ןעטעּב טריּבורפ ןעּבָאה סָאװ ,ןעדיא עלַא
 רעשיווטיל ַא ךיז טכוד) זדנָאיסק ַא ךיז טָאה טרָא ןיא ןיא ,חצר-תוּכמ
 -עגנָא טשרָאקָא טָאה ןעמ ןעכלעוו ,רעדיינש ןעשידיא ַא רַאפ טלעטשעגנייא
 טניימ סָאװ, ןעטַאדלָאס יד ףיוא ןעירשעגנָא טָאה ןוא ןעריּבַאר וצ ןעּבױה
 רימ ןעּביײלּב ָאד ןעלעוו רימ רעּבָא ,ןהעגקעװַא דלַאּב טעװ רהיא !ךיז רהיא
 רעיא רַאפ ןעלהָאצרעדנַאנּופ טוג ןוא טולֹּב רעזנוא טימ ךיז ןעזומ ןעלעוו
 ךיילג ןענעז ןעטַאדלָאס יד "!ןענַאדנּפ קעװַא טייג !ףיוא טרעה  ,,.!םָארגָאּפ
 ...ןעגנַאגעגקעװַא

 ,ךיז טקוקעגוצ ענימ-המקנ ַא טימ זדנָאיסק ַא טָאה טרָא רעדנַא ַא ןיא
 ,סעגַאגילוכ יד רָאנ יװ ;ןיזַאגַאמ-לעטיה ןעשידיא ַא טריּבַאר טָאה ןעמ יו
 טקרעמעּב ןוא םָארק ןופ סױרַא ןענעז ,ןעלטיה רהעמ ןוא 6-5 וצ גידנעטלַאה
 םהיא ןעּבָאה ןוא םהיא וצ ןעפָאלענוצ ייֵז ןופ עכילטע ןענעז ,זדנָאיסק םעד
 ייווַצ ןוא פעק יד רעּביא טעלגעג עּבעיל טימ ייז טָאה רע ;טנאה יד טשוקעג
 יי ,,!ט'מלצ'עג רעּבייוו

 ואװ ,סַאג עשטייד יד ףיֹוא רעּביוֵא ךיא ןיּב סַאג רענליוו רעד ןופ
 -דור רעד ףיוא ןעטרָאד ןופ ןוא רעקרַאטש ךָאנ ןעוועג זיא םָארגָאּפ רעד
 םוטעמוא ץלַא רַאפ רעקרַאטש ךָאנ טמַאלפעג טָאה רע ואוו ,סַאג רעקצינ
 ,ךיא סָאװ ,גידריווקרעמ ..ןפוא רעגיּבלעז רעד ,עיצַאזינַאגרָא עּבלעז יד
 .עגיזָאד יד ןהעגכרוד טנעקעג ּבָאה ,םינּפ עשידיא ןעשיּפיט ַא טימ דיא ַא
 "ַאר טינ ןוא ןעגָאלשעג טינ ךימ טָאה ..רענייק ןוא--ערעדנַא ךָאנ ןוא ןעסַאג
 ,עסייוו עניימ טרינָאּפמיא ןעּבָאה ןעלָאז ןומה םעד זַא ,טינ ןיימ ךיא ;טריב
 ,טינ ךיוא ןיימ ךיא ,טנַאה רעקניל ןיימ ףיוא םלצ רעטיור רעד רעדָא רָאה
 ,ןיימ ךיא ;טנעקעג ךימ ןעּבָאה ןוא רענליוו ןעוועג ןענעז סענַאגילוכ עלַא זַא
 ַא ךיז טהעג םנהיג ַאזַא ןופ ,ןעטימ ןעטכער ןיא עקַאט ,ןעטימניא ןעוו ,זַא
 ןעק רע זַא ,טייו ױזַא ןומה םעד סָאד טרינַאּפמיא ,רעכיז ןוא גיהור דיא
 טכַא לייורעד ןערָאװעג זיא רעגייז רעד .,,ןעלַאפוצנָא ןעסילשטנע טינ ךיז
 "יֵלוּפ רערעכעה רעד ֹוצ עיצַאטוּפעד ַא טימ ןייג ןעסָאלשעּב ּבָאה ךיא ןוא
 ךיא .םָארגָאּפ ןעגעג ןעלטימ ןעמעננָא לָאז יז זַא ,ןרעדָאפ ןוא טכַאמ רעש
 דלַאּב ךיז טָאה'ס ,"עוויטנעפעד , ןיא קעװַא ןצנעז ןייטשניּבור רעניּבַאר ן'טימ
 ,"קישטורָאּפ, ַא .חרביו טכַאמעג ןיוש טָאה "טכַאמ, יד ןַא ,ןעזיװעגסױרַא
 םהיא ּבָאה ךיא ןעוו ,טרעפטנעעג רימ טָאה ,ןעּבילּברעפ ךָאנ זיא רעכלעוו
 | :עגַאל רעד טימ טנעקעּב
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 ָאד ךיז טָאה ןערעיודעּב םוצ ןעגַאל יד ןעק ךיא !רָאטקָאד 'ה
 "!ךיוא ןעטסירק ןעריּבַאר ייז זַא ,טלעטשעגסורַא גנַאל סינרָאג

 טָאה ,ןערעיודעּב םוצ, טרָאװ םעד ןעגעװ לכיימש ןיימ גידנעקרעמ
 ןעמ יצ ,סנייא ץלַא ןיא רימ רַאפ, ןעװװעג ףיסומ ןוא טּפַאכרעפ ךיז ר
 טגיה יד ךיא טלָאװ ,ןענעק טלָאװ ךיא ןעו .ןעטסירק יצ ,ןעדיא טריּבַאר
 סהַא קיש ךיא ןעוו ,זַא ,ןָאט רעּבָא ךיא לָאז סָאװ ;ןעסָאשרעד ןעמעלַא
 יד ֹוצ וצ -ךיוא ףוס-לפ-ףוס ייז ןעהעטש ,גנונעדרָא יד ןעציש ֹוצ ןעטַאדלָאס
 רעד ןופ רעהעטשרָאפ םעד ןעזָאלרעּפ רימ ןעּבָאה רעטרעװ יד ךָאנ ?ןםינלזג
 םעד ןעטלַאהוצנייא טכַאמ רעד ךרוד גנונעּפָאה עטצעל יד ךיֹוא ןוא טכַאמ
 ,םָארגָאּפ

 עשּפיה יַא טרעהעג ךיז טָאה סע ואו ,סַאג ן'פיוא סיורַא ןענעז רימ
 8 ןעגרָאזעּב ןצ הליהק רעד ןיא ןעגנַאגרעפ ןענעז רימ ,יירעסישדןעטקיּב
 טָאה יירעסיש יד ,םײהַא קעװַא רימ ןענעז ןעטרָאד ןופ ןוא ןינע ןעגיטכיוו
 ,טסואוועג טינ רענייק טָאה - טסיש ןעמעוו ףיוא רע רעּבָא ,טקיַאטשרעּפ ךיז
 .י.רעּבױר יד ןיא טסיש ןעמ זַא ,טניימעג טָאה ןעמ

 ,א 'ה רעד ןעמוקענגײרַא רימ וצ ןענעז גָאטייּב רעגייזא 12 םורָא
 עדייּב ,יקסווָאקיאשט 'ה קַאילָאּפ ַא ןוא (קינװַאל רעשידיא רעד) קינשטַאּצַאק
 ענױזַא טימ טדנעוועג רימ וצ ךיז טָאה יקסווָאקיאשט 'ה ןוא עטגערעגפיוא רהעז
 ,אנליוו ןיא רָאפ טציא טמוק סָאװ ,סָאד :(ןויער םעד רָאנ רעּביא ביג ךיא) דייר
 ןעּביוהגָא ךיו טעוו עכלעוו ?הטיחש רעד וצ המדקה ַא רָאנ זיא
 זויא סָאד גָאט ןעּבלַאה ךָאנ רעגייז ַא סקעז (לוי 14 טנייה
 ,הרע ןעמוקרָאפ סיוועג טעוו סָאד ןוא ןערָאוועג ןעסָאלשעּב
 רע טינ א ;רוקמ ןערעכיז ַא ןופ סָאד סייוו ,יקסווָאקיאשט
 ןיא רעּבירעד .סָאד סייוו גנורעקלעפעב עכילטסירק עצנַאג יד רָאנ ,ןײלַא
 טינ רָאט ןעמ יװ וזַא ,גָאלשרָאפ ַאזַא רימ טכַאמ ןוא רימ וצ ןעמוקעג רע
 -סיוא ערעדנַא יד ענייא ןעזומ רימ, יװ יוזַא ןוא קילגמוא ַאזַא וצ ןעזָאלרעד
 ןעגרָאמ ןוא ךייא ייּב ןעמוקרָאפ טנייה טעװ רעכלעוו ,קילגמוא ןַא ןיא ןעפלעה
 ,עיצַאזינַאגרָא-ץוש א ןעפַאש ךיילג ןעלָאז רימ רָאפ רע טגייל ,"זנוא ייּב

 ינַאגרָא ַאזַא ףױא טלעטשענּכָא ךיז יירד עלַא דלַאּב ןעּבָאװ רימ
 | : עיצַאז

 ןעניפעג ךיז ןעלָאז עכלעוו ,םירמוש עכילטסירק 100 ךרעּב ןעגניד (
 םירמוש עגיזָאד יד ,טנעפָאװעּב טוג ןייז ןעזומ עכלעוו ןוא ןעסַאג יד ףיוא
 ףיוא ,םָארנָאּפ ַא ֹוצ ןעזָאלרעד וצ טינ ידּכ ,תוחוּכ עלַא ןעדנעװנָא ןעזומ
 רעד וצ ןעדנעוו ךיז ייז ןעזומ ,ןעזייוורעד טינ סָאד ןענעק ייז
 סָאװ ,רעגריּב ע'בושח ןופ טהעטשעּב עכלעוו ,ךַאװ רעגידובּפּב (2 - -
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 טָאה גניטימ רעד) גניטימ ןפיוא ןערעװ ןעּבילקעגסיוא טפרַאדעּב ןעּבָאה
 ,(ףיוה-ײצילַאּפ םעד ףיוא גָאט ןעּבלַאה ךָאנ רעגײזַא 4 ןעמוקרָאפ טלָאזעג

 טעדנעװ ,ןערהיפסיוא טינרָאג ךיוא ןעק ךַאװ עגידובּכּב יד ּבױא
 | | | םעד וצ ךיז יז

 טײרגעגנָא םעד תמחמ ןעטלַאה טעװ רעכלעוו ,ןָאזינרַאג ןופ ףעש 2
 רעגידובּכּב רעד ןופ גנורעדָאפ רעד טול ,טעװ סָאװ ,טכַאמ עטנעּפָאװעּב ַא
 ,םיחצור יד ןעגעקטנַא ןעטערטסױרַא ךיילג ,ךַאוו

 םעד :ןעמונעג רימ ףיוא ךיא ּבָאה טקנופ ןעטשרע םעד ןעריזינַאגרָא
 יקסװָאקיַאשט ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה ןעטירד ןוא ןעטייווצ

 טָא .טקנופ ןעטירד םעד ענונּב ץלַא טגָאזעגוצ טָאה ףעש-ןָאזינרַאג רעד
 ,הטיחש רעד ןעגעג ןַאלּפ-ץוש רעד רוצקּב ןעוועג זיא סָאד

 ןייק ןעטרַאװרעד טנעקעג טינ ןעמ טָאה עיצַאזינַאגרָא רעצנַאג רעד ןופ
 ,גיטכיוו ןעוועג ךיוא זיא גנורעטכיילרעד ַא רעּבָא ,ףליה עלַאקידַאר

 ןעסַאג יד .םייה רעד ןופ סױרַא 12 ּבלַאה רעגיײזַא ךיילג ןיּב ךיא
 ןוא ןעריט עלַא .רעקרַאטש ךָאנ ןעוועג ןיא יירעסיש יד .,טסופ ןעוועג ןענעז
 העש ַא ןופ ךשמ ןיא .טרַאפשרעפ ןוא טקַאהרעפ ןעוועג ןענעז ןערעיוט

 ןוא ןעגרָאזעּב וצ 1 טקנוּפ ענונּב ךַאז יד ןעּבעגעגנייא רימ ךיז טָאה ךרעּב
 יד טרעהעג ןיוש ךיא ּבָאה גידנעהעגקירוצ ,דלעג עגיטיונ יד וצרעד ןעפַאש
 םעד ץוח .טדָאטש ןיא טנעהָאנ רָאג ואויץעגרע יירעסיש-ןעסקיב עקרַאטש
  ףעליוק יד ןופ ײרעּפַאלק ענעקורט ןוא עכיג יד טרעהעג ןיוש ךיז טָאה
 וה רעד ןעּבעל סַאג רענליו רעד ףיוא סױרַא ןיּב ךיא יו .רעּפרַאװ
 טָאה סָאװ ,ןומה רעד יו ,עהעזרעד ךיא ּבָאה ,טניואוועג ּבָאה ךיא ואוו
 רעטסערג רעד טימ ןעפָאלעג זיא ,סַאג רענליו ףױא סָארנַאּפ םעד טכַאמעג
 -לָאס יד .ןערעדנַא םעד רענייא גידנעפרַאװ ןוא גידנעסיוטש ,טייקדניוושעג
 ןוא ןערעװלָאװער ,ןעסקיּב ערעייז ןעפרָאװעגקעװַא גידנעפיול ןעּבָאה ןעטַאד
 רעדליוו ַא ןיא ןעגָארטעג ךיז טָאה הנחמ עצנַאג יד ,ןיזיילּכ עגירעּביא יד

 | ,קינַאּפ
 -עּב ךיז ןעבָאה דלַאּב .זיוה ןיימ ןופ רעיוט םעד ןיא ןײרַא ןיּב ךיא

 -עג ןעּבָאה עכלעוו ,ןעדרעווש עליוה טימ ןעקַאזָאק עטיור עלעפייה ַא ןעזיוו
 -עג טָאה ןעמ עכלעוו ,טײקגיטולּבטלַאק ַאזַא טימ הנחמ עגיזָאד יד ןעּבירט
 | יי ,ןערעדנואוועּב טזומ

 רעד ןיא ךיז טָאה הירפרעדניא רָאג זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה סע
 עּפורג עניילק ַא ןעזיועּב ,יקשעטסָאּפ ,אנליו ןופ טדָאטשרָאּפ רעגידנופצ

 -םיוא רַאפ ןעמונעג ךיז ןעּבָאה עכלעוו ,רעשרָאּפסױא עשירעלַאװַאק עטיור
 וצ קירוצ ןעמוק ןוא ןעריּפשסױא רָאנ טזומעג ןעּבָאה ייז ,טדָאטש יד ןעריּפש
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 רעשידיא ַא רָאפ טמוק טרָאטש ןיא זַא ,רעּבָא ,ךיז גידנעסיוורעד ,לייח רעייז
 טינ ,ןעקַאזָאק יד ןעּבָאה ,הטיחש ַא ףױא ךיז טכיר ןעמ זַא ןוא םָארגָאּפ

 ןעסָאלשעּב ,תעדה בושי ןעצרוק א ךָאנ ,להָאצ עּפַאנק רעייז ףיוא גידנעקוק|
 רימ ןעּבָאה ױזַא ,טדָאטש ןופ ייז ןעביירטרעפ ןוא רעּבױר יד ףיוא ןעלַאּפנָא
 ךיז טָאה ןעקַאזָאק יד .יורטוצ םוקלופ ןענעידרעפ סָאװ ,ןעשנעמ טלהעצרעד
 ,ןעּבעגעגנייא דנעצנעלג גנומענרעטנוא עגידתורובג רעייז

 *לפ רעד ןוא עדַאנַאנאק ַא טרעהרעד עקנַאלוהָאּפ ןופ ךיז טָאה דלַאּב
 ..ןעפָאלטנַא זיא ליח רעשיל

 -רַאה ןופ ןייטש ַא ןעלַאפעגּבָארַא זיא גנורעקלעפעּב רעשידיא רעד ייב
 ןעשימָארגָאּפ םעד ןופ להיפעג רעכילקערש רעד ,רערעטיּב רעד ןוא ןעצ
 םעד ןערעּבגע ןוא ץרַאה יד ןעגיוז ֹוצ טרעהעגפיוא לָאמַא טימ טָאה רקפה
 טימ ןענעז ןעשגעמ עטרעטַאמרעפ עכיילּב ,ענעקָארשרעד ,ענעטלַאהרעפ :חומ
 יא עצנַאג יד זַא ,ןעגָאז ןָאק ןעמ .,ןעסַאג יד טלּופעגנָא ןוא סױרַא לָאמַא
 טעװ סע סָאװ ,עמוק לָאז, :שנואוו ןייא טַאהעג טָאה גנורעקלעפעב עשיד
 -געטש יד ןערעהפיוא ןעלָאז סע רָאנ ,טיט םעד וליּפֲא ןעמוק לָאז ,ןעמוק
 ,שגצמ א יװ ,ןעּברַאטש רעסעּב ,,,! ןעגנוגידיילעּב ןוא ןעגנורעדינרעד עגיד
 | יא! טנוח ַא יװ ,ןעּבעל רעדייא



 ןש

 - ,1991 רעּבאטקא זיּב 1990 ילֹוי ןעט-14 ןֹופ
1 

 גנירג רערעדעי ךיז ןָאק ,ןערָאװעג טגָאזעג ןעּביוא ויא סָאװ ,םעד ךָאנ

 -עב 1920 ילוי 14 םעד ןעּבָאה ןעדיא רעכלעוו טימ ,דיירפ יד ןעלעטשרָאפ
 -עגּבָארַא ייז ייּב ןעּבָאה עכלעוו ,רעטייר עשיטסיװעשלָאּב עטיור יד טנעגעג

 ןע'טּפשמ'רַאפ ַא ןופ דיירפ ַא ןעװעג זיא סָאד תלַאה ןופ ףלח םעד ןעמונ

 ןעוועג זיא סָאד ;טייהיירפ עלופ יד גנולצולּפ טקנעש ןעמ ןעמעוו ,טיוט םוצ

 "עו ,דֹובּכ סנעמעוו ,ןעשנעמ עטרעטַאמרעּפ שילַארָאמ ןוא שיזיפ ןופ דיירפ א

 ןעליפרעד עכלעוו ןוא - ,רקפח גנַאל ןעועג זיא סנעגייא ןוא ןעּבעל סנעמ

 .יךיז רעּביא ץוש ןעכילטכער ןעטסעפ ַא לָאמ ַא טימ
 ןעדיא עכלעוו ,םירוסי עגיטלַאװג ץנַאג ןייז טזומעג ךָאד ןעּבָאה סע

 ןעּבָאה ,קלָאפ "עזַאושזרוּב ַא רקיע רעד ,ייז ןעו ,ןעגָארטעגרעּבירַא ןעּבָאה

 טימ ,עיזַאושזרוּב רעד ןופ דנייפ-טיוט יד טימ טיירפרעד קרַאטש ױזַא ךיז

 / סעקיװעשלָאּב יד
 יַאנָאנַאק ַא ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה גָאט ןעּבלַאה ךָאנ רעגיײזַא 4 זיּב

 ןופ ןערָאװעג ןעּבירטעגּבָא טייו זיא לייח רעשילוּפ רעד ןעוו ,םעדכָאנ ןעד

 יטסירק לט א ןוא רעשידיא רעצנַאג רעד ,ןערָאװעג ליטש ץלַא זיא ,אנליוו

 .טדָאטש ןופ ןעסַאג עלַארטנעצ יד טליפעגנָא ןעּבָאה אנליוו ןופ םלוע רעכיל

 עטיור ןעזיוועּב ןעסַאג עגיזָאד יד ןופ ךעלעקניוו עלַא ףיוא ךיז ןעּבָאה דלַאּב

 ,רערעה סעקּפוק עשּביה ךיז םוװַא ןעּבילקעגמורַא ןעּבָאה עכלעוו ,ןעטַאדלָאס

 ,תושרד ערעייז ןעטלַאהעג ןעּבָאה ייז עכלעוו רַאפ
 -רַא עטרידנַאנַאּפָארּפסױא טוג ,צ'טושּפ ןעוועג ןענעז רע'שרדילעּב יד

 -עװ טדערעג ןעּבָאה יז .ןענאטשרעפ טוג ךַאז רעייז ןעּבָאה עכלעוו ,רעטייּב

 ןרַאפ ןענַאטשעגסױא ןענעז םירעױּפ ןוא רעטיײּבױא יד עכלעוו ,תֹורצ יד ןעג
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 ןיא ןעמהענ ןילַא זומ עסַאמ עגידנעטייּברַא יד זַא ,םעד ןעגעוו -- ןםוטנערַאצ
 טדערעג ייז ןעּבָאה רעטייו ןגנוריגער רהחיא ןוא לֹרֹוג רהיא טנעה ערהיא
 ןעּנָאה ךילדנע ...םירחוס ןוא םיצירּפ ,ןעטנַאקירּבַאפ :?"רעגיוזסיוא , יד ןעגעוו
 ןוא טייקסואמ יח ףיוא ןעזיוועגפיוא ןעּבָאה ייז !ןעדיא -- ןעגעוו טדערעג יז
 ,װ זַא ןוא עצעה רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ טייקגירעדינ יד

 עַּב טינ ןעדיא ןייא ןייק ךיא ּבָאה רע'שרד-לעּב עלַא יד ןעשיווצ
 עיגָאלָאכיסּפ רעד וצ עטסַאּפעגוצ ,עטסָארּפ ןעוועג ןענעז ךדייר ערעייז .טקרעמ
 ןעקרַאטש ַא םוטעמוא טכַאמעג ייז ןעּבָאה רעּבירעד ןוא רערעהוצ ערעייז ןופ
 ,םשור

 ןעט-14 םעד אנליו ןעמונרעפ טָאה עכלעוו ,ללכּב עעמרָא עטיור יד = |
 ןוא עקרַאטש ןופ ןענַאטשעּב ןיא יז ;?עניגירַא רהעז ןהעזעגסיוא טָאה ,ילוי
 יד ןםזיטיגישזד רעזַאקװַאק םעד וצ גנוגיינ ַא טימ רעטייר עטנעכייצעגסיוא
 ךיוא ןוא טַאהעג טינ עירעטנַאפניא ןייק רָאג טעמּכ טָאה עעמרַא עניזָאד
 א רעייז ןעװעג זיא רעזַאקװַאק יד ןופ טנעצָארּפ רעד ,עירעליטרַא גיגעוו
 ןיא "סעצניקינעד, יז ןעשיוצ ןענופטעג ךיױא ךיזו ןעּבָאה סע .רעסיורג
 ךָאנ יו ,ןעטַאדלַאס עגױָאד יד .ךעלעטיה ענעסּפעש עגידכעלייק עצרַאװש
 םוש ןייק ךילטנעגייא ןעּבָאה ,עעמרַא רעטױר רעד ןופ ןעלייט עגינייא
 ןעפָא םעד ןיא ךיז ןענעלפ ןוא טַאהעג טינ םויװעשלָאּב םעד וצ תונייש
 ןופ םיאנֹוש יד ןעגעקטנַא ,רָאנ ןעהעג רימ, ;ןענָאז ןענעלפ ייז ,ןייז הדומ

 ןעהעג רימ ןוא וועיק ןעמונרעפ ןעּבָאה ייז ;ןעקַאילָאּפ יד ןעגעג ,דנַאלסור
 י?!סעקיװעשלָאּב ןייק טיג ןענעז רימ רעּבָא ,אשרַאו ןעמהעננייא

 ןעסיורג ַא טכַאמעג לָאמ םעד טָאה ללכב עעמרַא עטר עצנַאג יד
 "עקלעפעּב רעגיטרָא רעד וצ ךיז ןעמהענעּב ןע'בושח רעייז רהיא ךרוד טשור
 טינ ןעמ טָאה עעמרא רעטױר רעד ןיא .ענעגנַאפעג יד וצ ךיוא יו ,גנור
 ןעּבָאה ןעטלעז רעיײז ,ןעטלעז :עעמרַא עשירַאצ עטלַא יד ןענעקרעד טנעקעג
 עשיסור-טכע ,עגידנעסױטשּבָא ,עּבָארג יד ,םירוּכש רהיא ןיא ןעזיועּב ךיז
 ױרצ ,טרעהעג רהעמ טינ טעמּכ ןעטַאדלָאס} יד ןעשיווצ ןעמ טָאה ןעיירעלדיז
 טינ ,םשור ןעטוג א רעייז טכַאמעג עעמרַא עטיור יד טָאה ,גידנעמהצננעמַאז
 -ַאטנַאפ ערעייז ףיא ןוא רעטייר עסעפרָאב להָאצ עסיורג יד ףיוא גידנעקוק
 .,,םישובלמ ,ןעלטיה עגונּב סרעדנוזעּב ,עשיטס

 ףךיז ןענעז ןעקַאילַאּפ ךסָא ,ןערָאװעג טגָאזעג ןעּבױא ןיוש יװ ,םגח
 35 רעּבָא ךָאד ןענעז ,ןעפָאלוצ ןוא ןערהָאפוצ סעקיװעשלָאב יד ראפ
 טעיצַאינַאגרָא עשיטימעסיטנַא עשילױּפ עגידהאמ-עצרַאװש לייט ַא תוחּפה

 ןעּבױהעגנָא גָאט ןעטשרע םעד ןופ ןױש ןעּבָאה ןוא אנליו ןיא ןעּבילּברעפ
 סָאד זַא ,םינּפא ;ןעדיא יד ןענעק לייח ןעשיטסיוועשלָאפ םעד ןעצעהוצפיוא
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 ןעּבָאה סעקיוועשלָאּב יד עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא עגיּבלעז יד ןעוועג ןענעז

 ,ילוי 14 םעד טייּברַא-םָארגָאּפ רע'בושח רעייז ןיא טרעטשעג

 ,םינפוא עלַא ףיוא טיירגעגוצ ךיז טָאה ןעמ זַא ,תועמשמ

 ,טדָאטש ןופ רעטרע ענעדעישרעפ ןיא ךיז ןעּבָאה ילוי ןעט-15 םעד
 ןענעלפ ןוא ןהעגכרוד טזומעג ןעּבָאה ןעטַאדלָאס עשיסור יד ואוו ,ןעטרָאד
 -נָא טָאה ןעמ ּואוו ,ןעיירעקעּב עיינ יירד טנעפעעגפיוא ,ןעּביילקפיונוצ ךיז
 -ָאס 8 וצ טיורּב ןעטָאדלָאס יד רַאפ סרעדנוזעּב ןעפיוקרעפ וצ ןעּבױהעג
 .צלַא ןיא חקמ רעטסנעלק רעד תעשּב ,טנופ ַא לעּבור עשיטעיוו
 ןעמ טגעלפ יײּברעד !טנופ ַא לעּבור 25 ךרעּב ןעוועג זיא ןעיירעקעּב
 ,רבח ,וטסעז, :ןעגָאז ,טיֹורּב טפיוקרעפ טָאה ןעמ ןעמעוו ,טַאדלָאס ןעכילטיא
 עשידיא יד ןיא ןירַא בגא הֹעג !טינ םענייק ןעסיירעּב ,ןעקַאילָאּפ ,רימ
 יָאפ ריד ייּב ןעלעוו ייז סָאװ ,ןערעה וטסעװ ,ייּברעד ָאד טָא ,ןעיירעקעּב
 -סיוא ייז זומ ןעמ ןוא סָאד ןענעז סעקװַאיּפ !טיױרּב טנופ ַא רַאפ ןערעד
 עלַא ןיא ןעוועג זיא חסונ רעניזָאד רעד וליּפַא זַא ,גידריווקרעמ *! ןענלעיוק
 רעד -- ,ןעלעטשטסעפ טנעקעג ןעּבָאה רימ יו ,ןעיירעקעב עטנָאמרעד
 ןעשַארטס וצ ןעּבױהעגנָא: סעּכ טימ דלַאּב ןעּבָאה ןעטַאדלָאס יד .,,! רעגיּבלעז
 ןוא עקטסַאּפ יד טקרעמעּב ןיילַא סעקיװעשלָאּב יד רעּבָא ןעּכָאה דלַאּב ,ןעדיא
 טָאה ןעמ ,ןעיירעקעּב יד ןופ םיּתּבילעּב עשיליױפ יד טריטסערַא; ןעּבָאה
 עסיורג ַא ןענופעג ךיוא ןעמ טָאה גנושרָאפסױא רעד ייּב זַא ,טלהעצרעד
 ,.לעיצ ןעגיזָאד םעד רַאפ רָאנ ןערָאװעג ןעזָאלעג זיא עכלעוו ,טלעג עמוס
 רעגידהאמ-ץרַאװש ַא ןענַאטשעג זיא שארּב זַא ,טלהעצרעד ךיוא טָאה ןעמ
 טקַאפ רעד .טנעקעג טוג אנליו ןיא טָאה ןעמ ןעכלעוװ ,ףַארג רעשילױּפ
 ,רערעכיז ץנַאג ַא זיא רעּבָא ןיילַא

 ןופ ןעסַאג ענעדיישרעפ ןיא ךיז ןעּבָאה טייצ רעגיּבלעז רעד ןיא
 ןייז ףיוא טממעג טָאה לייח רעשיטסיװעשלָאּב רעד עכלעוו ךרוד ,טדָאטש
 רעכיט עסייוו טימ רעּבייװ עגנוי סעקּפוק ןעזיוועּב ,ןהעגכרוד אנדָארג ןיא געוו
 -סיװעשלָאּב יד טימ ןהעגניירַא ןעגעלפ עכלעוו ,5 ןוא 473 וצ ּפָאק ן'פיוא
 -טסירק עגיטרָא יד יו ,גידנעלהעצרעד .ןתעדה בושי עגנַאל ןיא רעטייר עשיט
 ןעּבָאה ןעדיא יד יו -- ןוא ןעדיא ןופ ןעטילעג טָאה גנורעקלעפעּב עכיל
 ..תורקי ַא ןוא רעגנוה ַא ןעפורוצסױרַא ידּכ ,תורוחס ןוא זייּפש יד ןעטלַאהעּב
 ,עיצַאזינַאגרָא עגיזָאד יד רעּבָא ,טלעטשעגטסעפ דלַאּב סָאד ןעּבָאה רימ
 ַא ךָאנ טָאה ,רעטנָאמרעדרךעּבױא רעד טימ ןעדנוּברעפ ןצװעג זיא עכלעוו
 ףױא םָארגָאּפ ַא ןעגעװ ןעטַאדלָאס עטר יד ןעשיווצ טריטיגַא טייצ עשּביה
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 ,איליװ ןיא ןעזיהעב ךיז טָאה לייח רעשיװטיל רעד ןעוו ,רעטעּפש ,ןעדיא
 ףוא עדנַאגַאּפָארּפ ַא ןעסַאג יד ףוא טרהיפעג רעביײװ עגיּבלעז יד ןעּבָאה
 ,עטמַאעּב עשיווטיל יד ךיוא טקרעמעּב זנוא ץוח ןעּבָאה סָאד ןייז ןעשיווצ
 ,(ָאקשישזריּב ,מ ןקסע רעשיווטיל רעטסואוועב רעד טלחעצרעד טָאה רימ יו

 תוחּפה לכ29 ,סעקינ'האמ"עצרַאװש עשיליופ יד זַא ,ןופרעד טהעז ןעמ
 ע'בושח רעייז ןעּבָאה ןוא אגליוו ןיא ןעּבילברעפ ןענעז סעיצַאזינַאגרָא ערעייז
 ,טרהיפעג רעטייוו טיײּברַא

 "ןעטעלויּב,) להעפעּב ַא טריקילּבוּפ ןעװעג ןיוש זיא ילוי ןעט-15 םעד
 ןָאיגרַאג ןופ שאריבשוי ַא ןערָאװעג טרינימָאנ ןיא סע ןַא ,(ילוי 15 ןופ
 טיג .,,"ןעסייהעג 1 רעמוג ?העפעּב ןייז ןיא ןיוש טָאה רעכלעוו ,(איֵאג)
 "נוא רעדָא תוריד ןופ (יקסיּבָא) ןעגנוכוזכרוד עטּבױלרעד טינ ןייק ןעזָאלרעד
 "טימ עטסגנערטש יד ןעמהעננָא ןרעניואוונייא עכילדעירפ ןופ ןעגנוקירדרעט
 ן'פיוא ךיילג עכלעזַא ןעסישרעד ןוא רעּבױר עגילעפוצ ןעגעקטנַא ןעל
 "גבושרָא פסיוא ןוא ןידיתיּב ןהֶא טרָא

 ןעדנואושרעפ טעמּכ דלַאּב זיא םזיטידנַאּב רעד :טקריוועג טָאה סָאד
 -  ןערָאװעג

 8 ,ךילנהעהעג יװ ,טעדליּבעג גָאט ןעגיבלעומעד ךיז טָאה רעטייוו
 ,(רעדעילגטימ סלַא ,וװעיּבָארָאװ ןוא ווָאנָאימעס ,שטיװעסַאלוא) סָאקווער

 "למ ןופ רעהעטשרָאפ ןוא טנַאדנעמָאק ַא ןערָאװעג טמיטשעּב זיא ןַאד
 ,עלציל

 עשיווטיל טדָאטש ןיא ןײרַא ןענעז הירפ רעד ןיא ילוי ןעט-15 םעד
 עכילטע רעטעּפש ןוא רעייגסופ ןופ גנוליײטּבא עשּביה א רעהירפ ,ןעטַאדלאס
 ,ןעגנולײטּבָא-רעטייר עניילק

 ןעט"23 ןופ ףעש םעד טימ סעקיװעשלָאב יד ןעּבָאה גָאט ןעגיּבלעזמעד
 ײווטיל יד ןעּבענעגרעּביא דַארַאּפ סיורג טימ שארּב ,ַאיַאג ,סופרַאק
 "טגנוסירגעב ןעוװעג ןענעז ןעטייז עדייב ןופ ,אנליוו טדָאטש יד רענ
 "עשלַאּב יד ןוא - ןמיה-:סקלָאפ רעיײז ןעגנוזעג ןעּבָאה רעניווטיל יד -- ,דייר
 ,לַאנָאיצַאנרעטניא םעד םוקילּבוּפ לייט ַא טימ סעקיוו

 טדָאטש יד ןעּבעגרעּביא רעד זַא ,ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה רעּבָא דלַאּב
 "טנַאה ן'טימ ךַאמ רענעש, ַא רָאנ ןעוועג זיא סעקיוװעשלָאּב יד דצמ אנליוו
 סָאד ןעמ טָאה ,תוחפה לכל ּבױהנָא ןופ טסנרע רהעז ;(טסעשז רענעש ַא)

 =עשלָאב יד ןעגעג עיצַאטיגַא'נַא ךיוא טרהיפעג ןעמ טָאה םעד טימ םענייאניא (+

 ףיא ןוא (/| ןעטַאדלָאס עטױר ,םירבח, לפעק םעד רעטנוא 2 רעמונ *ןעטעלויּב , העז) סעקיוו

 | .שזַאגָאיּפש טימ ךיז טגיטפעשעּב
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 ןוא דנַאלסור ןעשיווצ םולש רעד יװ  ,ױזַא - ...ןעמהענ טפרַאדעּב טינ םינּפ ַא
 ףיוא יוװ יװַא ןוא ןעסָאלשעג ןעוועג טייצ רעגיזָאד רעד ןיא ןיוש זיא אטיל
 -ַאה ,רעניווטיל יד ןערָאװעג ןעּבענעגרעּביא לעיציּפָא אנליו זיא ךמס םעד
 ,עלייורעד ןעזָאלרעּביא ןעוומ יײז זַא ,ט'הנעט'עג רעניווטיל יד עקַאט ןעּב
 יד ןופ תושר םעד ןיא אנליוו ןופ לַאזקָאװ םעד ןוא ןהַאּבנעזיא יד ,תמא
 -נַאג רעד וצ רעּבָא ,ןעמוקסיוא טינ רעטציא םעד ןהָא ןענָאק עכלעוו ,ןעסור
 תוכייש םוש ןייק סעקיװעשלַאּב יד ןערָאט אנליוו ןיא טכַאמ רעליוויצ רעצ
 א זנוא ייּב זיִא אנליוו :ט'הנעט'עג ןעּבָאה סעקיװעשלַאּב יד ,ןעּבָאה טינ
 רעזנוא ןופ (ליט) "ןעקור, םעד ןעליוו ןוא ןערָאט רימ ,סיזַאּב רעשיגעטַארטס
 | ,.טנעה עדמערפ ןיא ןּבעגעגרעּביא טינ עעמרַא

 -עגנָא רעניוטיל ןוא ןעסור יד ןעשיווצ ךיז ןעּבָאה ןפוא םעד ףיוא
 ,טקרַאטשרעּפ רהעמ ץלַא ,רעטייוו סָאװ ,ךיז ןעּבָאה עכלעוו ,ןעגנוּבייר ןעּביױה
 טרינימָאנ ןעּבָאה רעניװטיל יד :טכַאמ עגידנעייוצ א ןעפַאשעּב ךיז טָאה סע
 ןעמונעג ןעּבָאה עדייב .ןערעיײז סעקיװעשלָאּב יד ןוא טנַאדנעמָאק רעייז !

 יֹזֲא ,רתוס ערעדנַא יד ענייא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןצלהעפעּב ןעּבעגסױרַא
 -היפסיוא ייז ןעגעלפ ,סעקיװעשלַאּב יד ייּב ןעוועג זיא חֹוּכ רעד רעּבָא יו
 "עב ןעשיוטיל םענעי רעדָא םעד ןעפורּבָא ייז ןעגעלפ ןעטלעז טינ ;ןעד
 ןיוש ןענעז עכלעוו ,םינינּב ךיז רַאפ ןעריריווקער וליפַא ןעגעלפ ןוא להעפ
 ,(* רעניווטיל יד ןופ ןעמונרעפ ןעוועג

 "עג ןעּבָאה ייז ,חוּכ רעייז ןעזיוועּב דלַאּב רעּבָא ןעּבָאה רעניווטיל יד
 רעהַא רימ ןעלעװ ,אנליוו ןעּבעגרעּביא טינ זנוא טליװ רהיא ּבױא :טגָאז
 .אאטיל ןופ ןעטקודָארּפ ןייק ןעזָאלוצ טינ

 תמחמ ,ךיז טָאה ,אנליוו ןעמונרעפ ןעּבָאה טעקיװעשלָאּב יד יו ,דלַאּב
 -יװעשלָאּפ יד .תורקי רעכילקערש ַא ןעּבױהעגנָא ,ןעטקודָארּפ-זייּפש ןיא קחוד
 רעד זַא ,להעפעּב רֶעייז ךרוד תורקי םעד טקרַאטשרעּפ ךָאנ ןעּבָאה סעק
 לָאמ םעד ןעּבָאה ייז עכלעוו ,עטוילַאװ עגיצנייא יד ,לּברר רעשיטעווָאס
 ןעתמא ן'כָאנ תעשּב ,קרַאמ עשיליופ ייווצ ךיילג זיא ,טנעקרענָא
 ןעװעג ,ןענַאטשעג טינ זיא יז גירעדינ יו ,עקרַאמ עשיליוּפ יד זיא סרוק
 -נוא ןעּבָאה סעקיװעשלָאּב יד יו ױזַא !לּבור עשיטעווָאס 20 ןוא 15 ךיילג
 עשיטעווָאס ערעייז ןעמהעננָא לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאּפעג ףָארטשיטיוט רעט
 יבא יד תמחמ ,ןעטקודָארּפ םוכס רעד יװ ױזַא ןוא סרוק ר עייז ךָאנ טלעג
 רעמערק יד ןעּבָאה - ,רעניילק ַא רָאג ןעוועג זיא ,אטיל ןופ טייקנעטינשעג

 ."יוטיל סָאלג, זָאיציפא ןעשיווטיל םעד ןעקורד וצ טרעוורעפ וליפא ןעּבָאה ייז (*
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 ןוא ןעטקודָארּפ ערעייז ןעטלַאהעּב ,ךילנהעוועג יו ,ןעּביױהעגנָא םירחוס ןוא
 ,רעגנוה ַא ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סע

 "רעפ, יד ףיוא סעּכ ןיא קרַאטש ןערָאװעג ןענעז סעקיװעשלָאּב יד
 רעד ןופ אטיל "עסייו, יד ףיוא ןוא טייז ןייא ןופ ?ןעטנַאילוקעּפס עטכולפ
 המחלמ ענערעיּפַאּפ עכילקערש א ןעּבױהעגנָא דלַאּב ןעּבָאה ייז ;טייז רערעדנַא
 סָאװ ןעמוקעגסױרַא טינרָאג ןיא סע רעכלעװ ןופ ,ןעטנַאילוקעּפס יד ןעגעג
 א רערעייט ןוא רעגינעװ ץלַא ,טקירדעג ןוא ןעקָארשעג ןעּבָאה ייז רהעמ
 | | --,טיורּב ןערָאװעג

 'וצ גנורעקלעפעּב רעגיטרָא רעד ןופ גנוהיצעּב רעד ֹוצ ךייש זיא סָאװ
 -ריטַאנ ,ןעועג גנורעקלעפעּב רעשיליוּפ רעד חצמ יז זיא ,סעקיועשלָאּב יד
 -עג זיא ,רעּכָא ,ןעדיא דצמ ;עטקיטשרעפ ַא רעּבָא ,עכילדנייפ טסכעה ַא ,ךיל
 ילֲאֹּב רעטשרע רעד ֹוצ ךיז ןעמהענעב םעד ןעשיוצ קולח רעסיורג ַא ןעוו
 'סױרַא ידּכ ,ןעדיא ךיז ןעּבָאה רעתירפ ,רעטציא ןוא עיצַאּפוקֶא רעשיטסיווצש
 עשיטסיװעשלָאּב יד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ א ,טיוט-רעגנוח ןופ ךיז ןעװעטַארוצ
 רָאג וליפַא ןוא ןעלטימ עניילק ץנַאג טימ ןעשנעמ ןעּבָאה רעטציא ;סעלעטש
 עכלעוו סעקיװעשלָאּב יד ייּב ןעמהענרעפ ןופ ךיז ןעטלַאהעגנייא ןעלטימ ןָא
 עקַאילַאּפ יד זַא ,רעכיז ןעװעג טינ ןעמ זיא ,סנעטשרע ,סעלעטש ויא סע
 נָא רעדעיװ ךָאד ךיז ןעטלָאװ טטלָאמַאד ןוא ןערהעקקירוצ טינ ךיז ןעלעוו
 ןיא תוריכש ןופ ןעלהָאצעּב רעד טָאה סנעטייווצ ,,,םינע עטלַא יד ןעּבױה
 יא בנַא ,חֹוּכ סגנוהיצוצ םעניילק וצ ַא טַאהעג עטוילַאװ רעשיטעווָאס רעד
  "קערש ַא ןעװעג ןעטקודָארּפ ןיא קחוד רעד סעקיװעשלָאּב יד ייּב לָאמ םעד
 -ַאּפ ַא ןעמוקעּב וצ ןעטָאה טנָאקעג טינ רענייק טָאה רעּבירעד ןוא רעמיל
 רעניווטיל יד וצ ןעדיא יד ןופ עיטַאּפמיס עסיורג יד ךָאנ טָאה ןצרעד ."קָאי
 זַא ,ןעועג םרוג טָאה ץלַא סָאד ,,,עילָאר עניילק ןייק טיג סיוועג טלעיּפשעג

 ןעטייו ןופ רָאג בורייּפילע ןעטלַאהעג ךיז טָאה ץנעגילעטניא עשידיא יד
 רהעז ןעװעג ןענעז סעקיװעשלָאּב יד ,טסנעיד ןעשיטסיװעשלָאּב םעד ןופ
 ךיז ןעטלַאהּבָא ן'טימ ?טריטָאּבַאס, ןעמ זַא ,ןעפרָאװעגּפױא ןעּבָאה ,וגורב |

  טזומעג ףֹוס ל3 ףוס ןעּבָאה ןוא טסנעיד ןעשיטסיװעשלָאּב םעד ןופ (ץגעניטסּבַא)
 ץנַאג טימ ךעלגניא עגעסקַאװעגרעטנוא סעלעטש עגיד'תוירחַא ףיוא ןעצעזקעװַא
 ןעצַאשוצּבָא תלוכיב גידנעּבָאה טיג ,ךעלנניא עניזָאד יד .גנודליב רעניילק
 ןעשימָאנָאקע םעד ןיא ךיז ןעשימניירַא םענעי רעדָא םעד ןופ גנוקריוו יד
 ערעייז ךרוד סרעדנוזעּב ,תורצ עסיורג טכַאמעגנָא םעדכָאנ ןעּבָאה - ,ןעּבעל
 ןויכּב ,לָאמ םעד ןעּבָאה סעלעטש עסיורג יד ,סעיציזיווקער עגיד'הנושמ
 -שירעטילימ רעד זיא ױזַא ןעקַאילַאּפ יד ןעמונרעפ ,טינ ךיא סייוו -- טיג רעדָא
 ןייא ןוא ןעקַאילָאּפ ייווצ ןופ ּבױהנָא ןופ ןענַאטשעּב טעטימָאק רערעגָאיצולָאװער
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 "ילקערש םעד ןופ עטלעטשעגנָא עלַא טעמּכ ןוא רעציזרָאפ רעד ;דעניווטיל
 ,װ .זַא ןוא ןעקַאילָאּפ ןעוועג ןענעז (* ?לעידטָא יּבָאסָא, ןעכ

 םעד ךיז טָאה גנורעקלעפעּב יד זַא ,טנהָאמרעד ןעּבױא ןיוש =ָאה ךיא
 -יװעשלָאּב יד וצ ןעטייוו ןופ רהעמ ךיז גידנעטלַאה ,רעטלעק ךס ַא ןעמונעּב לָאמ
 עד ןּוא ןעטנעמעלע עזַאושזרוּב יד רָאנ טינ ןעמונעּב ךיז ןעּבָאה ױזַא ,סעק
 לכש לעיפ ןוא החרט לעיפ ,רעטייּברַא יד ךױא רָאנ ,ץנעגילעטניא בור
 אטיל-ןעטַאר עטױר ַא ןעפַאש וצ ףױא טגײלעגקעװַא סעקיוועשלָאּב יד ןעּבָאה
 טימ ןעגינייארעפ תוחּפה לכל ןענעק ןֹוא ןעלעוו ךיז לָאז עכלעוו ,אנליוו ןיא
 .ןעגירָאפ םעד יו ,ןעּבעגעגנייא רעגינייו ךָאנ ייז ךיז טָאה סָאד רעּבָא ;ייז
 לָאמ םעד זיא סע ;ןעטייו ןופ ןעטלַאהעג ךיז ןעּבָאה רעטײּברַא יד !לָאמ
 ןיא ןענייארעפ עלענָאיסעּפָארּפ עלַאנָאיצַאנ יד ןעגינייארעפ וצ רעווש ןעוועג
 .ןעגעלפ ןעגנולמַאזרעפ יד ןוא ןעגניטימ יד ףיוא ,ןייארעפ .םעניײמעגלַא ןייא
 .זיא יירעוטפיוא עשיטסיװעשלָאּב עצנַאג יד ,רעטיײּברַא גינעוו רעייז ןעמוק
 .ןעגיוצעג טינ רהעמ ךיז ֹוצ טָאה ןוא ןעוועג סעיינ ןייק םענייק רַאפ ןיוש
 ןרעגנוה רעד ןוא תורקי רעד ןעּבױהעגנָא קעלּפ ןופ ךיילג ךיז טָאה ייּברעד
 .סעקיװעשלָאּב יד ךיז ןעּבָאה לָאמ םעד .ּפַאנק ןערָאװעג בגא זיא טיײּברַא
 .םעד יוִו !,תוריכש עסיורג טימ ןוא סעלעטש טימ רהעמ ןעפרָאװעג טינ
 ,טגָאזעג ןעּבָאה ןוא גרַאק רהעז ןעוועג ןענעז ייז ,טרהעקרעפ ;לָאמ ןעטשרע
 רָאנ ןעלהָאצ ייז ןעגעלפ םעד ץוח .טלעג ןייק רהעמ ייז טקיש אוקסָאמ זַא
 .טדָאטש ןיא טיג ןעגנַאגעג טינ זיא עכלעוו ,עטוילַאװ רעשיטצווָאס רעייז טימ
 .יףרָאד ןיא טינ ןוא

 ןעמענעּב רעד זיא ,םימעט ערעדנַא ךָאנ תמחמ רשפא רעדָא ,םעד תמחמ
 =רע א ךס ַא ןעוועג ךיוא גנורעקלעפעּב רעד וצ סעקיװעשלָאב יד ןופ ךיז
 ,לָאמ ןעטשרע םעד רעדייא ,רערעג

 .לָאמ ןעטשרע םעד זַא ,טגָאזעג ןעּבָאה רערהיפ עשיטסיוועשלָאּב יד
 "ידּכ ,יורטוצ ןוא טייקסטוג רעייז טצונעגסיוא גנורעקלעפעּב עגיטרָא יד טָאה
 יָאה לּכ-םדוק !ןעסעגרעפ טינ הדינּב יד ןעלעוו ייז ;קַאז ןיא ןערַאנוצנײרַא ייז
 .טָאה רעכלעוו ,(אקיאשטיווזערשט) ײלעידטָא יּבָאסָא, רעייז טנעפעעגפיוא יז ןעּב

 -"סגנושרָאפסױא עשיטסירָארעט עכילקערש יד ,"ַאקעשט , רעדָא ?לעידטָא .יבָאסָא, (*

 | - ,סעקיוועשלָאּב יד ןופ גנולליטּבָא
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 לעיפ ,ןעשנעמ םלוע ַא ןעריטסערַא ןוא סעיויוער ןעכַאמ וצ ןעּבוהעגנָא;

 "סור ןיא סעקינ'ברע רעדָא ענעגנַאפעג סלָא טקישעגקעװַא ןעמ טָאה ןעשנעמ

 יד עכלעוו ,ןעיושורוּב .ה .ד ,'ןעטנַאילוקעּפס עטריטסערַא להָאצ יד ,דנַאל

 רהעז ןעוועג זיא ,טיײיּברא ערעוש ףיוא טּפַאכרעפ ןעּבָאה סעקיװעשלָאּב

 ' | ,עסיורג ַא

 לָאמ םעד טכַאמעגנָא ןעּבָאה אנליו ןיא ןּברוח ןעטסערג םעד רעּבָא

 ןיש ןעּבױהעגנָא ךיו ןעּבָאה עכלעוװ ,סעיציויווק ער עשיטסיוועשלָאּב יד

 ןעּבָאה ,גָאט וצ גָאט ןופ ךיז גידנעקרַאטשרעּפ ,ןוא ךָאװ רעטשרע רעד ןיא

 "עג ןעּבָאה ןוא ּבױר םענעפָאנַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןעמונעגנָא דלַאּב .ליז

 | | ,,,קילגמוא-סקלָאפ ַא ןיא ןעסקַאוװוצסיױא טהָארד

 ןעבַאה עיצַאּפקֶא רעשילױּפ רעד ןופ ןעכָאװ סקעז עטצעל יד רַאּפ

 סעקיװעשלָאּב יד .תורוחס ךס א אנליוו ןייק טכַארּבעג םירחוס רענליוו יד

 ןיא יז ןעקישקעװַא ןוא תורוחס עגיזָאד יד ןעּפַאכרעּפ ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה

 עלַארטנעצ יד ףיוא ןעהעז טנעקעג ןעמ טָאה ןעגרָאמהירּפ עלַא ,דנַאלסור

 ילָעו ףיוא ,סגעגָאװ-אשמ עטנַאּפשעגניײא ןופ תורוש עגנַאל טדָאטש ןופ ןעסַאג

 טימ ,עשידיא בורדיּפ-לע ,ךאלגניא עגירהָאי-15 ןוא *14 ןעסעזעג ןענעז סע עכ

 .,טבעה יד ןיא סעיציזיווקער ףיוא ?סרעדרָא

 :טנעה יד ןיא ןעלַאפנײרַא רָאנ טגעלפ סָאװ ,ץלַא ןעמענוצ טגעלפ ןעמ

 ,ןעיירעקורד ,ןעטַאטשרַאװ עצנַאג ןעמַארּפָא ןעמ טגעלפ תורוחס םינימ עלא ץוח
 רעד ןופ ןעלייט וליפַא ןוא סענישַאמ עכילטפַאשטריװדנַאל ןופ ןערעגַאל
 טגעלפ ץלַא .טּפַאכרעפ ךיוא ןעמ טָאה גנוטכיילעב רעשירטקעלע רעשיטדָאטש
 ,,,דנַאלסור ענערָאװעג בורח ןוא עגירעגנוה יד ןיא ןערעוו טקישעגרעּביא ףיילג
 ײֿברעד לָאמנייא טָאה טעטימָאק ןערענָאיצולַאװער-רעטילימ ןופ דילגטימ ַא
 טיג רעזייה רענליו יד ןופ טנעװ יד ןענעק רימ סָאװ ,דָאש ַא5 :טקרעמעג
 ירעפ ,"דנַאלסור ןיא טקישעגקעװַא ךיירפ טימ ייז טלָאװ ךיא !ןעקישקעװַא
 ַא ןעּבױהעגפיא ןעּבָאה ןעטנַאקירּבַאפ ןוא םירחוס עלַא זַא ,ךיו טהעטש
 ץוש ליז ייּב גידנעטעּב ,רעניװטיל יד וצ ןעגירשעג ןעּבָאה עלַא ;וקעציו
 ןיא טריטסעטָארּפ הלֹועּפ םוש ןייק ןָא ןעּבָאה רעניוטיל יד .,ףליה ןוא
 "רָאד ןופ ,אווקסָאמ ןיא ןעריטסעטָארּפ וצ ןעּביױהעגנָא יז ןעּבַאה םעדכָאנ ,אנליוו
 סָאד טינ ןעּבָאה סעקיװעשלָאּב ףעגליוו יד זַא ,טגיהורעּב ייז ןעמ טָאה ןעט
 לז טָאה ןעמ ןאנליו ןיא ןעכַאז זיא סע עכלעוו ןעריזיוקער ֹוצ טכער

 ןעלעטשּבָא לָאז ןעמ זַא ,אגליוו ןיא להעפעב ַא ןעקיש וצ טגָאזעגּוצ רעטייוו
 "עג טינ םענייק רעּבָא ןעּבָאה סעקיוועשלָאּב רענליוו יד .סעיציזיווקער עלַא
 ,רעטייוו ךַאז רעייז ןָאטעג ןוא טרעה

 ײליוו ןיא ןעקישוצוצ ןעמונעג .ךיז טייז רעייז ןופ ןעּבָאה רעגיווטיל יד
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 טגעלפ לייח רעשיװטיל רעד .רהעמ ץלַא רעטייװ סָאװ ,לייח טנַאק רענ
 ּבעילוצ דיירפ סיורג טימ גנורעקלעפעּב רעגיטרָא רעד ןופ ןערעוו טנעגעגעּב =
 ,תווינע עסיורג ןוא טייק'בושח ,טייקכילרהע ןייז

 ץלַא ,אנליו ןיא ןעּבילקעגנָא ךיז טָאה לייח רעשיווטיל רהעמ סָאװ
 יד עגונּב רעניװטיל יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןערָאװעג ןענעז רעשיגרענע
 -רַאטש עשילױּפ יד טצונעגסיוא רעניווטיל יד ןעּבָאה ףֹוס םוצ ;סעקיװעשלָאּב
 -עג ןעּבָאה ןוא ,גנַאג ןיא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא עכלעוו ,עוויסנעּפָא עק
 -ַאוע, יד ןעלעטשּבָא :גנורעדָאפ עוויטַאמיטלוא'נַא סעקיוװעשלָאּב יד טלעטש
 !אנליו ןעזָאלרעפ ךיילג -- ןוא תֹורֹוחס רענליוו ןופ ?עיצַאוק

 םעד ןאנליו ןעזָאלרעפ ןוא ןעּבעגכָאנ טזומעג ןעּבָאה סעקיװעשלַאּב יד
 -רּוק ןַאטיּפַאק ןופ ןָאורעּפ רעד ןיא טכַאמ עשיווטיל יד טָאה טסוגױא ןעט-27
 ןוא טנַאק רענליוו ןוא אנליוו ןופ גנוטלַאוורעפ-הכולמ יד ןעמונעגרעּביא סָאקסװָאק
 ,גנורעקלעפעּב יד ןעווע עידומ רעצירעד 1 רעמונ להעפעּב רהיא ןיא טָאה
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 סרעדנװעּב ןוא אנליו ןיא לייח ןעשיװטיל םעד ןופ ןהעגנײרַא רעד
 טָאה -- 1920 טסוגװא ףוס רעניוװטיל יד ןופ אנליוו ןעמענרעפ רע'תמא רעד
 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רעכלעו ,יונש ןעקרַאטש םעד טלֹוּב ץנַאג ןעזיװעגסױרַא
 ללכּב קיטילָאּפ רעשידיא רעד עגונּב גנוניימ רעכילטפַאשלעזעג רעשידיא רעד
 .רהָאי ןעּבלַאהרעדנַא עטצעל יד רַאפ טרפּב רעניווטיל יד ןוא

 ךשמ ןיא ןוא הלשממ רעשיסור רעד ןופ טייצ רעטצעל רעד ןיא ,רעהירפ
 סָאװ יד ,רימ ןענעז ,טייצ רעגיזָאד רעד זיּב סעיצַאּפוקָא רענליוו עלַא ןופ
 ןענַאטשעג ,אטיל ןיא קיטילָאּפ רעשידיא רעד ףיוא העּפשה ַא טַאהעג ןעּבָאה
 תועד יקולח עלַא יד ןיא ךיז ןעשימניײוַא טינ ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ףיוא
 טָאה סע עכלעוו ּבעילוצ ,ןעקַאילָאּפ עגיטרָא יד ןוא ןעטנַאּפוקָא יד ןעשיווצ
 ןעגָאה םיזדצ עדייּב ;ײז ןעשיווצ המחלמ ַא ןערעקַאלפ וצ טרעהעגפיוא טינ)

 =יוצ ןעטלַאהעג קר זנוא ןעבָאה ןוא האנש סיורג טימ זנוא וצ ןעמונעּב ךיז
 ,עלדַאװָאק ןוא רעמַאה ןעש

 -יד'םונהיג רעד ןונ ךיז ןנװעטַארוצסױרַא רקיע רעד שנואוו רעד טָא
 =יינֹוֵצּבֲא ןעביוטעג זנוא טָאה - עלדַאװָאק ןוא רעמַאה ןעשיווצ עגַאל רעג
 זנוא טָאה ןעמ קרַאטש יװ ,עדמערפ ןופ ןעסערעטניא עשידיא ערעזנוא ןעל
 -נַא ןערהיפ ןוא ,ןעזייּב טימ יא ,ןעטוג טימ יא ,ןיהַא טפעלשעג ןוא ןעגיוצעג טינ
 ,תיּבה-לעּב ַא ךיז רַאפ ןערעװ ,אטיל ןיא קיטילָאּפ עשידיא ענעגייא
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 }סע טניימ ןעמ רעדייא ,רערעווש ךסַא זיא קיטילָאּפ אזַא ןערהיפ ,תמא
 -ןװעּב ,אטיל ןיא זנוא רַאפ רעּבָא ,ךַאז ערעוװש ַא רהעז שממ לעוּפּב זיא
 ,סעיצַאּפקַא עלַא יד ןופ טייצ רעגידלעּפענ ןוא רערעכיז טינ רעד רַאפ סועד
 טכלעוו ןיא ,טייקרעכיז יד ןעּבעג טנעקעג טינ קיטילָאּפ רעדנַא ןייק טָאה
 ערעװש ַא ןעװעג זיא סָאד (* ,טגיטיונעג ױזַא ךיז ןעּבָאה ןעסַאמ ערעזנוא
 יא יד רַאפ ןעדנוּברעפ ןעװעג זיא עכלעוו ,קיטילַאּפ עגיטכיזרָאפ ַא רעּבָא
 הנּכס רעטסנעלק רעד טימ ןעסַאמ- סקלָאפ עשיד

 ּביֹוהנָא ןיא ץנַאג ,להָאּפ ר"ד ,אנליו ןופ ןַאמטּפױה-טדָאטש רעד ןעוו
 זַא ,טנעלעגרָאפ ףימ טָאה ,רהָאי 1916 ןיא עיצַאמוקֶא רעשטייד רעד ןופ
 ןוא "ןעקַאילַאּפ יד ןעגעג ןעשטייד יד טימ ןעגינייארעפ ךיז ןעלָאז ןעדיא
 - ,"דנַאה עטכײרעגרַאד ןעשטיֹוד ןעד ןָאפ יד ןיא ןעגַאלשניײא , לָאז ךיא זַא
 .ןָאט טינ סָאד ןענעק רימ זַא ,ןעזיװעגפיוא ןוא טקנַאדעּב םהיא ךיא ּבָאה

 .ָאֹפ יד ייּב ,רעטעּפש ךיוא טרהיפעג רימ ןעּבָאה קיטילָאּפ עגיּבלעז יד |
 -רעד ,אנליו ןיא ןירא ןענעז רעניוטיל יד ויּב ,טייצ עצנַאג יד ,ןעקַאיל
 ןוא ענעפָא ,עקרַאטש ַא טרהיפעג טייצ עצנַאג יד רימ ןעבָאה רעֶּבָא רַאפ
 -טכערעּבכיילג עשידיא יד רַאפ המהלמ ענעסירעגרעּביא טינ א
 טכער ןעלַאנַאיצַאנ ןעשידיא םעד רַאֿפ ןוא 7923 גנוג
 ,לעטימ ןערעווש םוש ןייק רַאפ ךיז גיזנעלעטשּבָא טינ ,ט ר 9 3

 "בוא ךיז טָאה רעניװטיל יד ךרוד אנליו ןעמענרעפ םעד טימ רעבָא
 -עג ןעּבָאה רימ .ערעדנע טװמעג ןעטנַאּפוקָא עיינ יד ענונב קיטילָאּפ רעז
 = = רעגיוװטיל יד עגוגּב טעטילַאוטײגנ רעזנוא ןופ ךיז ןענָאוּבָא טוומ
 -גוא רעשיגרענע ַא וצ ,ה ,ד ,קיטילַאּפ עויטקַא'נַא וצ ןהעגרעּבירַא
 ,טגַאק רעונוא ןיא טכַאמ רעשיווטיל רעד ןופ גנוציטשרעט
 עשטייד יה יװ ,םעדכָאנ .עטושּפ ץנַאג ַא ןעװעג ןיא ןופרעד הביס יד
 טלייטוצ אטיל ףךיז טָאה ,טנַאק רעזנוא ןופ ןעטערטענּבָא ןענעז ןעטנַאּפוקָא
 ןופ ןעמונרעפ ןעוועג זיא ,אטיל רענװָאק יד ,לייט ןייא :ןעלייט ליווצ ןיא
 -עג ןעמונרעפ זיא ,אטיל רענליוו יד ,לייט רעטייווצ רעד ןוא ,רעניווטיל יד
 -ַאֹפ יד ןופ ןוא יירד םישדח ַא ןופ ךשמ ןיא סעקיװעשלַאּב יד ןופ ןערָאװ
 ,רהָאז אז ועּביא ןופ ךשמ ןיא ןעקַאיל

 ,ןיא ךיוא רָאנ ,ריּפַאּפ ןפוא רָאנ טינ ןעּבָאה 'רעניווטיל יד תעשּב
 "עימָאנָאטױא עלַאנָאט רעּפ-לַאנָאיצַאנ עשידיא יד טרהיפעגכרוד ןַאד ןעּבעל

 גוא טָאה ןעטנַאּפוקָא עלַא יד ֹוצ ןעדיא דצמ ךיז ןעמענעּב ?העלַאיָאל, רעד (?

 טינ ךיוא רעבָא ,טייז רעייז ןופ טּפַאשדנײרפ עטיורג ןייק ןעפַאשרעפ טנעקעג טינ תמא
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 ,טכַאמ רערעכעה רעד ןופ ןעליו םעד ןענעק רשפא ,ןעקַאילָאּפ יד ןעּבָאה
 ,תורצ יד לֹּכ טנַאק ןעצנַאג םעד ןיא ןעדיא ןָאטעגנָא

 טכַאמעג זנוא ןעמ טָאה ?אנליוו-סיורג, ןופ הערד ןעגיצנּוק םעד ךרוד
 ןייק טַאר-טדָאטש ןופ ןעגעלפ סעיצוטיטסניא ערעזנוא ,טועמ םעניילק ַא רַאפ
 "עג טכַאמ רעשילּפ רעד ייּב זיא הלהק רעזנוא ,ןעמוקעּב טינ הכימּת םוש
 -וטיטסניא עכילטכער-ךילטנעפע'נַא רַאפ יז ןענעקרענַא ,גיוא ןיא ןרָאד ַא ןעוו

 ןעטייוצ םעד רַאפ ,לָאמַא טימ טָאה ןעמ ןעוו ,טלָאװעג טינ ןעמ טָאה עיצ
 טלָאװעג ,םימעט ןיא סע עכלעוו ּבעילוצ ,סעקיװעשלָאּב יד ןופ ןהעגניײרַא
 ןעמ טָאה ,דוסי ןעשידירוי ןעטסעפ ַא ףיא הלהק רענליו יד ןעלעטשקעװַא
 עדייּב טימ ךיז גידנעטלַאהנָא קרַאטש ױזַא ןוא ןוזפחּב ױזַא טכַאמעג סָאד
 זַא ,סעיצַאזינַאגרָא הלהק יד ןופ טקעיָארּפ ןעשיליופ םעד רַאפ טנעה
 ץרטּפ'ּבָא רָאנ זנּוא ליו ןעמ זַא ,ןעװעג רָאלק ןָא ּבױהגָא ןופ ןיוש זיא סע
 ןעמעננָא טינ ןעלעו ןוא ןענעק רימ ןעכלעוו ,טקעיָארּפ ַא טימ

 טימ ןעטסיירט גידנעטש ,רעהעטשרָאפ יד ,זנּוא ןעמ טגעלפ רעטייוו
 עסואמ יד וצ הריּתס רעקרַאטש ַא ןיא ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,דייר ענייש
 | | ,םישעמ

 רענוװַאק ןיא טכַאמעג ןעּבָאה רימ ןעכלעוו ,ןויסנ םעד גידנעכיילגרעפ
 "ווָאק יד זַא ,רָאלק ןעוועג זנוא רַאפ ךָאד זיא ,אטיל רענליוו ןיא ןוא אטיל
 :ליו טימ ךיילגרעפ ןיא ןעדיא רַאפ ןדע ןג ַא ןעועג ןַאד זיא אטיל רענ

 | ,אטיל רענ
 -נעקוק טשינ רעניווטיל יד ןעטנַאּפוקַא עלַא ןופ זנוא רַאפ ןענעז רעּבירעד

 .טסעג עטסנעשנואוועג יד ןוא עטסעּב יד ןעוועג ,טײקכַאװש רעייז ףיוא גיד
 .רעטוג ַא רהעז ללכּב זנוא וצ ןעמענעּב רעייז ןעוועג זיא אנליוו ןיא ךיוא
 אפ סקלָאּפ רעזוא ףיױא העּפשה עסיורג ַא ןעּבָאה טזומעג טָאה ץלַא סָאד
 | (* ,אנליוו ןיא קיטיל

 ,אנליוו ןיא .ןײרַא ןענעז רעניווטיל יד יװ ,דלַאּב ,געט עטשרע יד ןיא ןיוש
 ,ןעפרַאשרעפ קרַאטש ןעמונעג ךיז טָאה סעקיװעשלָאּב יד טימ םזיגָאגַאטנַא רעד ןעוו
 -טיל רעד עכלעוו ,רעהעטשרָאפ-ןעטעטילַאנָאיצַאנ ןופ גנולמַאזרעפ ַא ףיוא ךיא ּבָאה

 זַא ,טרעלקרעד ,ןעפּורעגּפיונוצ טָאה ,סָאקסווָאקרוק ןַאטיּפַאק ,טנַאדנעמָאק רעשיוו

 "ָאװעג טלעטשענקעװַא ָאד ןענעז עכלעוו ,עלַא רימ ןעזומ גנוניימ ןיימ טיול

 ,רָאלק ,רעשיװטיל ןוא רעשיטסיװעשלָאּב רעד רַאפ :ןעטכַאמ ייווצ רַאפ ןער

 .!טייז רעשיווטיל רעד ףיוא ךיז ןעלעטשקעװַא ןעסָאלשטנע ןוא ןעּפָא

 ןעשידיא םעד עגונב תועט ןיא טּבעלעג טינ טלָאמַאד ןיוש ןעבָאה רימ םגה (*

 ,,ואטיל ןיא דיתצ
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 טימ ןעבָאה סעקיװעשלַאּב יד ;ןהעצ גָאט ַא ןעגנַאגרעפ ןייילז םעדכָאנ
 רעד ןופ יא ,רעשירעטילימ רעד ןופ יא רעניוטיל יד טקֹורעגּבָא טלַאװעג
 "גיבור רעניּבַאו םעד טימ םענייא ןיא ךיז רימ ןעּבָאה ןַאד ,טכַאמ רעליוויצ
 טעדנעװעג ,הלהק רעד ןופ רעהעטשרָאּפ סלַא ,דַאּבַאש ר"ד טימ  ןוא ןייטש
 ;םירוּבד ערָאלק ןוא עטסעפ טימ אנליו ןיא "טעטימָאק ןעשיווטיל, םעד וצ
 -יוטיל יד טייצ ערעווש ַא רַאפ סָאװ ןעסייו רימ זַא ,טגָאזעג ןעּבָאה רימ
 ןעגָאז ןעמוקעג רימ ןענעז רעבירעד יקַאט ןוא ,רעּביא טציא ןעּבעל רענ
 םעד ,.ייז רָאנ ןענעקרענָא ןוא יז טימ ךיז ןעריזירַאדילָאס רימ זַא ,ייז
 עיצַאטופעד עשידיא א טסירנעּב טעטימָאק; ןעגיּבלעז םעד טָאה גָאט ןעגיּבלעז
 עכלעוו ,רעקרעװדנַאה ןופ ןוא םירחוס ןופ ,ײטרַאּפ ,רעשיטסינויצ רעד ןופ
 -עייז אטיל רעגװָאק ןופ גנוריגער רעד ןעבעגרעּביא ןעטעּבעג ךיוא ייז טָאה
 ,טייקנעבעגרעּביא ןוא גנוטכַא ןופ ןעלהיפעג ער

 ןופ גנועיז יד אטיל ןיא טכַאמעג רעטייוו טָאה םשור ןעסיורג ַא רעייז
 ,1920 רעבמעטּפעס ןעט-6 םעד הליהק רענליו רעד

 רעגיזָאד רעד ףיֹואְו טלעמַאזרעפ ךיז טָאה םֶלֹוע ,רעשידיא רעסיורג ַא
 :טסעג ךיוא טגילייטעּב ךיז ןעּכָאה ,רענעמטַאר יד ץוח ,רעכלעוו ןיא ,גנוציז
 -רָאפ רעד ,סַאנינָאי 'ה ,"עיטימָאק-הכולמ רעשיווטיל, רעד ןופ רעציזרָאפ רעד
 ,םיױּבנעזָאר ,ש טַאקָאװדַא ,אטיל ןיא טַאר-לַאנָאיצַאנ ןעשידיא םעד ןופ רעציז
 ,קישטיײװָאלָאס .מ 'ה ,םינינע עשידיא רַאּפ רעטסינימ רעשיווטיל רעד ןוא

 ףיוא ןעזיװעגנָא ךיא ּבָאה ,רעציזרָאּפ טלַא ,טרָאװ-סגנוסירגעּב ןיימ ןיא
 יז טימ רעניוטיל יד טגינייארעפ רעכלעוו ,רבע ןערעווש ןוא ןעגנַאל םעד
 רעד טימ טרילוטַארג ןוא טסעג יד טסירגעּב ךיא ּבָאה ןַאד ןאטיל ןיא ןעדיא
 ,טרעלקרעד ךיא ּבָאה רעטייוו ,אטיל רעגיגנעהּבָאנא רעד ןופ גנוגינייארעט
 'וצ טינ ,רעגיגנעהּבָאנוא'נַא רַאפ ןעהעטש ,טנַאק רענליוו ןופ ןעדיא ,רימ זַא
 -ַארקָאמעד עטסעטיירב יד ףיא טױּבעגּפױא ןייז זומ עכלעוו ,אטיל רעטלייט
 ,תודוסי עשיט

 אטיל זַא ,ןעשנואוו ןופ הרוש עצנַאג ַא טגָאעגסױרַא ייּברעד ּבָאה ךיא
 עלַא ןעגעלוצקעווַא ידּכ ,םזירַאטילימ ןוא םזילַאירעּפמיא ןופ טייוו ןייז לָאז
 -פעפ ערהיא ןופ גנולקיווטנע רעגיטסייג ןוא רעלעירעטַאמ רעד ףיוא תֹוחֹוּכ
 ,שיטקַאפ טרינָאיצקנופ רעכלעוו ,אטיל ןיא טַאר-לַאנָאיצַאנ רעשידיא רעד זַא ,רעק
 טנַאק רענליוו ןיא טכַאמ עשיווטיל יד זַא ,דוסי ןעשידירוי ַא ןעמוקעּב לָאז
 עשידיא יד ןופ עגַאל ערעװש יד ןעצרַאה םוצ טנעהָאנ ןעמהעג ךיז לָאז
 ןעמהענניײרַא טַארַאטַא-הכולמ ןעוויטַארטסינימדַא םעד ןיא לָאז ןוא רעטיײּברַא
 וו .זַא ןוא .וװ ,זַא ןוא רעטציא זיּב יװ ,ןעדיא רהעמ

 רעד ןופ רעהעטשרָאפ רעד טרעפטנעעגו טָאה גנוסירגעב ןיימ ףיוא
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 ערעגנעל א ןיא סַאנינָאא ץַאנגיא 'ה  ,עיסימָאק-הכולמ רעשיווטיל רענליוו
 ןיוש ןעדיא ערהיא טָאה אטיל זַא ,ןעזיוועגפיוא טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עדער
 ןוא ןעוועג ףדור רָאנ יז ןעּבָאה רעקלעפ עגימורַא עלַא ןעוו ,טכער ןעּבעגעג
 עלַא ןעּבעגעג טָאה אטיל עכלעוו ,עימָאנָאטױא עלַאנָאסרעּפ-לַאנָאיצַאנ יד זַא
 ,ףֹוס ן'זיב ןערעוו טרהיפעגכרוד טעװ ,רעקלעפ-טּועמ

 ןעדיא עכלעוו ,םישעמ עסיורג יד ףיוא ןעזיוועגפיוא רע טָאה רעטייוו
 ..אטיל רַאפ ןוא ןיא ןָאטעגּפױא ,טייצ רעטצעל רעד ןיא רעדנוזעּב ,ןעּבָאה

 ייוצ ןעטלַאהעג םיוּבנעזָאר .ש ןוא קישטיײװָאלַאס ןעררעה יד ןעּבָאה םעדכָאנ
 ןעמונעגפיוא סעדער עלַא טָאה לַאז רעטקַאּפעג-לופ רעד ,סעדער עגידנעצנעלג
 ..רעקידלַאװעג ַא ןעװעג זיא דנעװַא םעד ןופ םשור רעד ,תולעּפתה סיורג טימ
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 "עז הליהק רענליו רעד ןופ גנוציז ?רעשירָאטסיה, רעגיזָאד רעד טימ
 ןעגנַאגעגרעּבירַא רעהעטשרָאפ ערעייז ןופ ןָאזרעּפ ןיא ןעדיא רענליוו יד ןענ
 ילַאה רעלַארטיײנ ךילנהעוועג רעייז ןופ גידנעטערטסורַא ,ןוא "ןָאקיּבור, םעד
 -פיוא גידנעטש ןעגעלפ עכלעוו ,םיכוסכס עגידרעקלעפנעשיווצ יד עגונּב גנוט
 ןיא תֹוירזכַא לעיפ ןוא האנש לעיפ ,לעמוט לעיפ ןוא ּביוטש לעיפ ןעּביוה
 יד ןָא ןעסָאלשעגנָא ןעצרַאה ןעצנאג ןופ ןוא טסעפ ךיז ייז ןעּבָאה ,אטיל
 | ,רעניווטיל

 והָאי ייוצ עטצעל יד רַאפ ךיז ןעּבָאה טייז רעייז ןופ רעניווטיל יד
 ןעיוּב טסעפ ןוא ןעזָאלרעפ רעכיז ךיז ןעמ ןעק ןעדיא ףיוא זַא ,טגייצרעּביא

 יד ןעגיטייזעּב ֹוצ ןעפלָאהעג לעיפ רהעז ךיוא טָאה גנוציז עגיזָאד יד

 רעצרוק רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז עכלעוו ,םיכוסכס ןוא ןעגנוּבייר ײלרעלַא
 ,אנליוו ןיא ןהעגניירַא ןעשיווטיל םעד טייז ןעגנַאגרעפ זיא עכלעוו ,טייצ

 לעסיּב שּביה ַא טכַאמעגנָא ןָא ּביֹוהנָא ןופ ןיוש ןעּבָאה רעניווטיל יד
 ןערעלהעפ יד .ןעדיא עגונּב ךיוא רָאנ ,ןעקַאילַאּפ עגונּב רָאנ טינ ןערעלהעפ

 .ףיוא קוק ןעשיטסילַאנָאיצַאנ ןעגנע וצ סעּפע םעד ּבעילוצ ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 ןעּבָאה רעניווטיל עדנעריגער יד ןעכלעוו ,טנַאק רענליוו ןיא קיטילָאּפ רעד

 | | ,ןעזיװעגסױרַא
 יטיל יד תמחמ ,ןעמוקעגרָאּפ זיא הלהק רעד טימ ךוסכס רעטשרע רעד

 עשידיא ערעדנוזעּב ןופ ןעגיוא יד ןיא טייקגילעזטייל טכוזעג ןעּבָאה רעניוו

 ,הלהק רענעּבילקעג-שיטַארקָאמעד רעד;ןָא ךיז ןערַאּפשוצנָא טָאטשנָא ,ןעײטרַאּפ
 רענליװ ןופ ןינּב בור ןוא ןינמ בור םעד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה עכלעוו

 - ,,,ןעדיא
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 -ַאמ ןעטנַאלּפעג םעד רַאפ ןָא ּבױהנָא ןופ רָאג ,לשמל ,ייז ןעּבָאה ױזַא
 ןיא ּבָאה ךיא ,ןעדיא רַאפ רעהעטשרָאפ ייווצ ןעבילקעגסיוא ןיילַא טַארטסיג
 עשידיא יד ןיא ךיז ןעשימניײרַא ןענעג טריטסעטָארּפ הלהק רעד ןופ ןעמָאנ
 -קעװַא בֹגֲא ּבָאה ךיא ,הלהק יד רָאנ ןעק ןעסילשעּב עכלעו רעּביא ,םינינע
 ַא ךָאנ ןערעה ענעּבילקעג זנוא ןופ טינ עדייב יד ףיוא ָאטעװ ןיימ טגעלעג
 -עגעגכָאנ ןָאורעּפ ןייא עגונּב רעניווטיל יד ןעּבָאה תעדה בֹוׁשִי ןעגנַאל רהעז
 ,ןעּב

 רעניווטיל יד טימ ךוסכס רעטנשקערעפ רהעז ַא ןוא רעגידרעטייוו ַא
 ןיא עטמַאעב ןוא עטלעטשעגנָא עיינ ןופ ןעמעננָא םעד ייּב ןעמוקעגרָאפ זיא
 ןוא טכַאמ רעליוויצ רעד ןופ ןענַאגרָא ענעדעישרעפ ןּוא + יצילָאּפ ,טַארטסיגַאמ
 ,ןעגנומהענרעטנוא עגיד'הכולמ ןוא עשיטדָאטש ענעדעישרעפ יד ןיא

 ,ןעשנעמ ענעגייא ערעייז טיײרגעגנָא ךיז םוטעמוא ןעּבָאה רעגיווטיל יד
 ךיז טָאה סע .טסניד ןיא ןעמונעגנָא גינעװ וצ ּבױהנָא ןופ ןעמ טָאה ןעדיא
 זיא טײקגױָאלסטײּברַא יד ,זנוא טימ ךוסכס א ןעּביױהעגנָא רעדיוו רעּבירעד
 יילעּב ערעזנוא יא ,רעטיײּברַא ערעזנוא יא .עסיורג ַא רהעז ןעוועג ןעדיא ייּב
 ,סיזירק ןערעוש ַא ןַאד טּבעלעגרעּביא ןעּבָאה םירחוס ערעזנוא יא ,תוכאלמ
 .עשידיא יד רַאפ טײברַא ןערעדָאפ וצ טרעהעגפיוא טינ רעּבירעד ּבָאה ךיא
 פַּכ ףוס ןנוא ךיז טָאה שינרעטַאמ סיֹורג טימ ,עטלעטשעגנָא ןוא רעטיײּברַא
 ערעסערג ַא רַאפ גנוניטפעשעּב ןוא טיײּברַא ןעמוקעּב וצ ןעּבעגעגנייא ףוס
 | ,ןעדיא להָאצ

 זיא ,טכַאמעג ןעּבָאה רעניווטיל יד ןעכלעוו ,רעלהעפ רעגידרעטייוו רעד
 ןערהיפנייא ןעמונעג ןָא ּבױהנָא ןופ ןיוש ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןירעד ןענַאטשעּב
 "עוו ןענעז אנליוו ןיא יוװ ױזַא ,ָאּפמעט ןעכיג וצ ַא ןיא ךַארּפש עשיווטיל יד
 טרהיפעג סָאד טָאה ,שיװטיל ןעהעטשרעפ סָאװ ,ןעשנעמ ָאד ץלַא רַאפ רעגינ
 -ַאילַאּפ טימ ךיא רָאנ ,ןעדיא טימ רָאנ טינ םיכוסכס עקרַאטש עהייר ַא וצ
 םיבתּכ ערהיא ןעמעננָא םוטעמוא לָאז ןעמ ,טרעדָאפעג טָאה הלהק יד ,ןעק
 -רעּביא עשיווטיל ַא ךיוא ייּברעד טרעדָאּפעג ןעּבָאה רעניווטיל יד ,שידיא ןיא
 | | ,גנוצעז

 -ַאה ייז ;שיווטיל ןופ ןערעה טלָאװעג טינ ולימֲא ןעּבָאה ןעקַאילָאּפ יד
 וצ ענימ עטונ, ַא ןינע םעד ןיא ךיוא ,ךילנהעוועג יװ ,טכַאמעג רעּבָא ןעּב
 ןעטייוו ןופ ןעטלַאהעג טייצ עצנַאג יד ךיז ןעּבָאה ייז ,?לעיּפש ןעטכעלש ַא
 יערָאהעג קרַאטש וצ ױשפא ןעּבָאה עכלעוו -- ,רעגיווטיל יד ןופ גַאלשרָאפ םעד
 = ,טייז רעייז ףיוא ייז ןעהיצוצ ןוא ןעקַאילָאּפ יד ?ןעניוועג , וצ ידּכ טעװ
 ןעּבָאה ,םינינע עשיליופ רַאפ רעטסינימ ןעשילױּפ ַא אנליוו ןיא ןעמיטשעּב וצ
 ןעמענוצנָא ךיז טלייאעג טינ סעּפע יז
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 טַאקָאװדַא ןעשיליױּפ ןעטנַאקע םעד טרעטשעג טשינ רעּבָא טָאה שאו
 רהעז יד טייצ רעגיּבלעז רעד ןיא ןעמענוצנָא ,יקסוועלּבורוו 'ה ,רעקיטילָאפ ןוא
 ,תמא ,רוטנַאדנעמָאק רעשיווטיל רעד ייּב לוסנָאק-סירוי ַא ןופ לעטש עגיטכיוו|
 ןעק ךאז ןייא רעּבָא ,"רעניווטיל, ַא רַאפ ןעטלַאהעג ךיז טָאה ,וװ רעה רעד -
 ,ןעוועג גידנעטש רע זיא טָאירטַאּפ רעשיליופ ַא :סיוועג ןעגָאז םהיא רעּביא ןעמ=
 עסיורג ַא ןעּבָאה טנעקעג 'ןעקַאילַאּפ יד ןעּבָאה ןעטמַאעּב ַאזא ךרוד 9

 ,ןעגָאז וצ רעווש רעֶּבָא זיא סע .ןעזיירק ערעכעה עשיווטיל יד ףיוא העּפשה
 -בורו 'ה םעד ןעּבָאה עכלעוו ,ןעדיא יד ןעוועג טכערעג ןענעז לעיפיוו ףיוא:
 ןוא ןעדיא ןעשיווצ עכלעוו ּבעילוצ ,הּביס-רקיע יד רַאפ ןעטלַאהעג יקסוועל"
 "רעפ ןוא עטּפָא ענױזַא ןָא ּביֹוהנָא ןופ ןיוש ןעמוקעגרָאפ ןענעז רעניווטיל
 ,,,,םיכוסכס עט'נשקצי

 םעד ןוא ץנעטעּפמָאק יד טרהירעּב ןעּבָאה םיכוסכס טגיזָאד יד יו ױזַא |
 -ָאּפ, ַא ןעפורעגפיונוצ .ןוא טעדנירגעג רימ ןעּבָאה הלהק רעד ןופ טעטירָאטױא?
 רעהעטשרָאפ ןיירַא ןענעז סע רעכלעוו ןיא ,הלהק רעד ייּב "עיסימָאק עשיטיל
 ןהעגכרוד ןעגעלּפ תולאש עשיטילָאּפ עגיטכיוו עלַא .סעיצקַארפ-הלהק עלַא ןופ-
 ,רעגיוטיל יד ןעּבָאה רעּבירעד ,"עיסימָאק רעשיטילָאּפ  רעגיזָאד רעד ךרוד
 סע רעכלעוו רַאפ ןעדיא ַא ןעמוקעּב טנעקעג טינ לָאמניײק טעמּכ ןעּבָאה עכלעוו
 ןוא ןעּבעגכָאנ טזומעג ףוס לֹּכ ףוס ,הלהק רעד ןופ םּכסה םעד ןָא לעטש זיא-
 ,הלהק רעד וצ הצע'נַא ךָאנ ךיז ןעדנעו תולאש עגיטכיוו עלַא ןיא;

 ,ןעגָאז ךיא זומ ,עיסימָאק רעשיטילָאּפ רעגיזָאד רעד ןופ רעציזרָאפ טלַא
 טלעיּפשעג ןעקַאילָאּפ ?עשיווטיל-לעטימ,, יד רַאפ ,רעטעּפש ךיוא טָאה יז זַא
 "עיסימָאק-הכולמ עגילייורעד, יד טָאה לשמל ױזַא .עילָאר עסיורג ַא רהעז
 טינ ןעדיא ןייא ןייק ןעמוקעּב טנעקעג טינ יקסווָאגילעשז לַארעגעג םעד ןופ
 םּכסה םעד ןָא ('רָאטקעריד-טנעמַאטרַאּפעד,) רעטסינימ ַא ןופ לעטש יד ףיוא- |

 -נעװעג רָאנ ךיז טָאה "עיסימָאק, עטנהָאמרעד יד ןעמעוו וצ :הלהק רעד ןופ
 -רָאפ רעייא ןעמעננָא לעװ ךיא :רעפטגצ'נַא ןעמוקעּב גידנעטש יז טָאה ,טעד |

 ,ףעּביולרע טעװ הלהק יד ּבױא ,גָאלש
 -ופירטנעצ רעיײז ןוא ןעײרעסיײר-ײטרַאּפ ערעזנוא ןעק סע רעװ == |
 -עג טָאה סע דלודעג ןוא הימ לעיפיוו ,ןהעטשרעפ טעװ רעד ,חוּכ ןעלַאג
 ןעּבעגעגנייא ךיז טָאה (ןעטסילַאיצָאס יד ןָא וליּפַא) רעהעטשרָאפ עלַא יד זיּב ,טסָאק
 רעשיטילָאּפ-לַאנָאיצַאנ סלַא ,טָאה עכלעוו ,עיסימָאק ןייא ןיא ןעגינייארעפ וצ

 ןעכילטייהנייא'נַא ןעפַאש ֹוצ ןעפלָאװעג רהיא ,הלהק רעד ייּב טנעמורטסניא = |
 ,ץוח יּפלּכ .טנָארפ ןעלַאנָאיצַאנ-שידיא 1

 ןיא ךיוא ןעפַאש וצ ןעּבעגעגנייא זנוא ךיז טָאה טנָארּפ ַאזַא טַארוקַא
 .עילָאר עסיורג ַא טלעיפשעג ךיוא טָאה רע ואוו ,טַאר-טדָאטש
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 "עג ןעּבָאה ןעטרָאד ךױא רעּבָא  ,לַאפוצ ןייק טינ רָאג רשפא זיא סע
 ןעּבָאה עכלעװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיא ןופ רעהעטשרָאפ טלהעפ
 . אטַאר-טדָאטש םוצ ןעלהַאװ יד ןיא טגילייטעּב טינ ךיז ללכּב

 רעד ןופ טייקגידנעטשטסּבלעז ןוא טעטױװיטקַא עגיזָאד יד טָאה סיוװעג
 א טַאהעג יקַאט רעטעּפש ןוא ןעּבָאה טזומעג אטיל ןיא קיטילָאּפ רעשידיא

 ַא ךָאנ וצרעד ןוא ענעגײא'נַא ןערהיפ טינ ןעק ןעמ רעּבָא ,טיז-ןעטָאש רהיא
 ןעטײז-ןעטָאש ערהיא ןעּבָאה טינ לָאז עכלעוו ,ואוו ץעגרע קיטילָאּפ-סקלַאפ

 .ופ טעטילַאּודיװידניא יד ןוא טייקרעדנוזעּב יד טרעװ ,רעּבָא ,רַאפרעד
 -עגסױרַא טלוּב ןוא קרַאטש יױזַא טינ ךַאז ןייק ךרוד ץוּבק ןעלַאנָאיצַאנ ַא
 ..!קיטילָאּפ רענעגייא'נא ךרוד יװ ,ץוח יּפלֹּכ טלעטש
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 .טיג טַאהעג טנַאק רענליו ןוא אנליו ןיא ןעּבָאה רעגיווטיל יד
 ַא ןערהיפ טזומעג ,ןעטנַאּפקָא עלַא יו ,ייז ןעּבָאה ,סנעטשרע ,טײּברַא גינעוו
 -ליו רעד עכלעוו ןופ ,קנערק עגיּפעלק לילרעלַא טימ המחלמ עט'נשקע'רעפ
  טנעקעג טינ המחלמ-טלעו רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ טָאה טנַאק רענ
 ,ןטרעוו דוטּפ ןעצנַאגניא

 "טימ עלַא ףיוא גידנעקוק טינ ןענעז עירעטנעזיד ןוא סופיט ,ַארעלָאכ
 עטפַָא ןעוועג ץלַא ךָאנ ,ןעמעננָא ןעמ טנעלפ ייז ןעגעקטנַא עכלעוו ,ןעל
 -ףַאטשרעפ ,זונּברק לעיפ םהיא ןופ ןעסיײוסױרַא ןעגעלפ ןוא דנַאל ןיא טסעג
 יַּב ךיז טגעלפ סע ןעוו ,לָאמ ןעכילטיא קנערק עגיפעלק יד ךיז ןעגעלפ ןעק
  ףערעװש רעד ןָאט להיפ ַא לָאמַא טימ עיצַאּטוקֶא רעשיטסיוועשלַאב רעד
 ..דנַאלסור ןעקנַארק ןוא ןעגיזייל ,ןעגירעגנוה םעד ןופ טעטָא

  ןיא ןוא טדָאטש ןיא גנוטלַאװרעּפטסּבלעז עגיטרָא עטריזינַאגרָא טינ יד
  *עלק טימ המחלמ יד טָאה ,טיײקמירָא רעניימעגלַא רעסיורג רעד ייּב ,ףרָאד
 | ,רערעװש לעיפ ךָאנ טכַאמעג רעניווטיל יד רַאפ קנערק עגיּפ

 "הא םעד ףיוא טגעלעגקעװַא רעטייוו רעניווטיל יד ןעּבָאה החרט לעיפ
  םעד טריזינַאגרָא הימ סיורג טימ ייז ןעּבָאה לֹּכ םדוק ,ןיד-תיּב ןופ ןעריזינַאג
 םעד ןעריזינַאגרָא וצ ןעטָארטעגוצ יײז ןענעז רעּבָא דלַאּב ,ןיד-תיּב-םולש
 .בינעו טינ טגעלעגקעװַא ןעװעג ןיוש םעד ףיוא ןעּבָאה ןוא ןיד-תיּב-זיירק
 | | | ,החרט

 טײקגיזָאלסטיײּברַא יד טכַאמעג רעניוטיל יד טָאה גרָאז לעיפ רהעז
 יד תמחמ ,ןעּבָאה ייז ןעכלעו טימ ,תורקי רעכילקערש רעד ןוא טנַאק ןיא
 -"ףעפ רָאנ ,ןערהיפ המחלמ טנעקעג טינ רָאנ טינ ,םימעט עטנהָאמרעדנעּבױא
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 גרַאװנעסע ןֹופ רהיפניירַא םוש ןייק ןעזָאלרעד טינ טזומעג ןעגָאה ייז ,טרהעק
 עטסערג יד עקַאט רשפא ןוא ,עלָאר עסיורג ַא .טנַאק רענווָאק ןופ תורוחס ןוא
 + צרעכיז טינ יד ןוא עטמיטשעּב טינ יד טלעיּפשעג ָאד טָאה ,טרּפ םעד ןיא
 יַאנָאקע ןעצנַאג םעד טריזילַארַאּפ טָאה סָאד ,טנַאק רעזנוא ןופ עגַאל עשיטילָאּפ
 .ןעּבעל ןעשימ

 --שוח ןעכילטפעשעג ןעטדנוזעג ןייז טימ לַאטיּפאק רעלעודיווידניא רעד |
 םעד ןיא רעכיז גידנעייז טינ ,ןעגנומהענרעטנוא ןיא טקורעג טינ ךיז טָאה
 ,דנַאל ןופ קעװַא ןעוועג טשרָאקָא ןענעז סעקיװעשלָאּב יד ,גָאט ןעגידעגרָאמ
 ַא טרהיפעג ןעּבָאה ןעקַאילַאפ יד ?קירוצ ןעמוק טינ ייז ןעלעוו -- רעּבָא
 יּבֶא ןוא ןעטלַאהרעּפ ךיז יז ןעלעוו ;דנַאלסור ןעגעג צוויסנעּפָא עגיד'נוחצנ
 םולש רעקלַאבּוס רעד ןערָאװעג ןעסָאלשעג ןיא סע !אנליוו ייּב ןעלעטש
 טעװ ןוא ןעטיהּבָא ןעלעװ ןעלױּפ םהיא טעװ ,אטיל ןוא ןעלױּפ ןעשיווצ -
 ?ןעטיהוצנייא חוּכּב ןייז אטיל םהיא |

 לעדנַאה-סיורג רעד ןוא תעירטסודניא יד ךיז טָאה עגַאל ַאזַא ייּב |
 עגַאל יד ךיז טעװ רעמָאט ,גידנעטרַאװסיױא ,גיטכיזרָאפ רעייז ןעטלַאהרעפ =

 ,,,ןערעלקפיוא ןעכיגניא
 -'הכולמ טשיווטיל יד ןיא ךיוא טלהעפעג טָאה טייקרעכיז עגיזָאד יד |
 רעקלַאבוס םעד ןעסָאלשעג טשרָאקָא ןליפא טָאה ןעמ .ןעזיירק עכילטּפַאש |

 םעד טימ ,ןעקַאילָאּפ יד טימ םיכוסכס יד רעּבָא ,ןעליוּפ טימ ךַאמּבָא-םולש
 זיא רעּבָאטקָא ןעטרעיפ םעד טשרע ,טרעהעגפיוא טינ ןעּבָאה לייח ןעשיליוּפ -
 עגיל'רעקלעפ רעד ייּב עיסימָאק-לָארטנַאק רעד ןופ להעפעּב םעד רעטנוא |
 רעכלעוו ,אטיל ןוא ןעלוּפ ןעשיווצ דנַאטשליטשנעּפָאװ ַא ןערָאװעג ןעסָאלשעג =!

 ,טרעוו ןעגיד'תושממ םעניילק ַא רעייז טַאהעג ךיוא טָאה
 םעד ןוא םֹזיטָאירטַאּפ ןעשיליױּפ ןעקנַארק םעד טנעקעג טָאה סע רעוו

 זַא ,ןענַאטשרעּפ טָאה ,ןעזיירק עשילּפ עסיוועג ןופ םזיניוװָאש ןעטציירעג
 ןעכֹוז וליפַא טעװ ןוא ןעגָאזּבָא גנירג ױזַא טינ אנליוו ןופ ךיז טעװ ןעלױּפ
 זיא סע ןעכלצוו ףױא ןעלױּפ טימ ןעגינייארעפ ֹוצ ידכ ,ןעלטימ ןוא ןעגעוו = .

 | ..(לצמעמ} ַאדעּפיַאלק יא ,ענוװָאק יא ןפֹוא |
 טלהיפעג זנוא ייּב רעקיטילָאּפ עשיווטיל יד ךיז ןעּבָאה םינּפ לֹּכ לע

 קרַאטש ךיו ייז ןעּבָאה רעּבירעד .רעכיז גונעג טינ ןוא טסעפ גונעג טינ |
 ..טנַאק ןיא טכַאמ רעייז ןעגיטסעפעּב םעד טימ טלייאעגרעטנּוא =

 -מעטּפעס שדוח ןופ טפלעה רעטייװצ רעד ןיא ןיוש ייז ןעּבָאה ױזַא
 ןייק ענווָאק ןופ ס'םוירעטסינימ ענעדיישרעפ ןערהיפרעּבירַא ןעּבױהעגנָא רעֹּב
 טייצ רעד וצ ךיוא ךיז טָאה טַאר-ערָאטסינימ רעשיווטיל רעד .,אנליוו
 :י  ,אגליוו ןיא ךיז ןעּביילקפיונוצ ןעּביױהעגנָא רעטפע
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 "רעּבירֲא םעד רַאּפ תונכה עשּביה ןעכַאמ ןעמונעג ןיוש טָאה ןעמ
 ,.אנליוו ןייק םייס רענוװָאק ןוֿפ רהָאפ

 הכולמ עשילױּפ יד זַא ,טּבױלגעג טינ םענייק ךיז טָאה סע ,,,רעּבָא
 ַא ןָא ןעזָאלרעד טעװ ןיא ךַאמּבָאםולש רעקלַאבוס םעד ןייז לחומ טעוו
 אנליו טימ הכולמ עניגנעהּבָא טינ ע'תמא'נֲא ןערעוו לָאז אטיל זַא ,המחלמ
 ןוא דגַאלשטײד ןעשיוצ ןירעלטימרעפ יד ןייז לָאז ןוא ץנעדיזער סלַא
 | / איז ןעשיווצ דנַאל-טיזנַארט סָאד ןוא דנַאלסור

 אנבליה ןיא ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאה ןָא רעּבמעטּפעס ןעטימ ןופ ןיוש
 זַא ,םירוקמ ערעכיז ץנַאג ןופ סייו ןעמ, זַא ,ןעגנַאלק ןעטיירּפשרעפ וצ
 םָאה ןענַאװ ןופ רעוו ןעקַאילַאּפ יד ןעמוקנָא ןעלעװ רלַאּב רָאג ,דלַאּב
 טדערעג ןעבָאה עלַא רעּבָא ,ןעלעטשוצטסעפ רעווש ןעוועג ןיא טסואוורעד ךיז
 רעבירעד ןעּבָאה ןעמעלַא רַאפ רערעכיז ןוא ןעמעלַא רַאפ רעמ ,רעּבירעד
 בור יּפ לע ןענעז עכלעוו ,רעּבייװ "?עגיטכרָאפסטָאג , יד ,גידנעטש יו ,טדערעג
 ןיא טָאה סָאװ ,הרבח רעגידהאמ-ץרַאװש רענעי רעהָא רעד םורָא טריזיגַאגרָא
 ןיא גנומיטש עסיוװעג ַא ןעכיירגרעד וצ ןעגנַאלק ןעטיירּפשרעפ ךרוד גיוא
 ןעלייצרעד} יז ןעגעלפ ?!עילעיזדעיג װ ןָאװישרּפ ישַאנ, ,ןעסַאמ-טקלָאפ יד
 ..,דוסּב ןעמעלַא

 רעּבָאטקָא ּבױהֹנָא א רעּבמעטּפעס ףוס ןעּבָאה ןעגנַאלק עגיױָאד יד
 -ַא זַא ןעלייצרעד ןעּבױהעגנָא טָאה ןעמ :עמרָאפ ערעטמיטשעב ַא ןעמוקעּב
 "ןעסירעגּבָא טש'רמולּכ טנָארפ ן'פיוא ואוו ץעגרע ךיז טָאה עיזיוויד עשיליוּפ
 ןערָאװעג ןעגנַאלק יד ןענעז ,רעטייו סָאװ .אנליו ןעמענניא טהעג ןוא
 יד ֹוצ ןעפרָאװעגרעּבירַא ךיז ייז ןעבָאה דלַאּב } רעט'נשקע'רעפ רעמ ץלַא
 ןעמ ,טיײקנעגָאלשעגרעדיג עסיורג ַא ןעפורעגסורַא ןעּבָאה ייז ואוו ,רעגיווטיל
 ןערהָאפּבָא םוצ ךיז ןעטיירג ןוא ןעכַאז יד ןעקַאּפ וצ ןעּביֹוהעגנָא טָאה

 עתמא'נַא ןעכָארּבעגסױא רעניװטיל יד ייּב טָאה רעּבָאטקָא ןעט-פ םעד
 טימ יקסוָאגילעשז לַארענעג ַא רעצייא זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה ןעמ : קינַאּפ
 געט רָאּפ ַא ןיא סָאד ןוא אנליוװ ףױא טהעג לייח ןעטױרג ךרע יפל ַא
 יּביה ןייק טהיא ןעּבָאה רעניוטיל יד ואו ,אנליו ןעמענרעפ רע טעװ םורַא
 ןעלעטשגעגעקטנַא טנעקעג טינ לייח ןעש

 ןיא ןערהיפוצסירַא ץלַא ןװּפחב ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה רעגיווטיל יד |
 ,ןַאלּפ ןעכילטפַאש'הכולמ ןעצנַאג םעד ןופ עלייוורעד ךיז גידנעגָאזּבָא ,אגווָאק
 ,זוחוּכ לעיפ ױזַא טגעלעגקעװַא ןפּבָאה ייז ןעכלעוו ףיוא

 -וָאגילעשז לַארעגעג ןופ "טגוּב , ןעטש'רמולּכ ןעצנַאג םעד ןופ ןיז רעד
 לױט טש'רמולפ ןעבילבעג זיא ןעליופ סָאװ ,ןירעד ןענַאטשעּב זיא יקס
 טָאה לַארעגעג ?רעטריטלָאװער, ַא רעּבָא ,ךַאמּבָא-םולש רעקלַאבוס םעד רצ
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 רעד ןופ טָאה ןוא ָאדנַאמָאק-רעּבױא ןעשיליופ םעד ןעגלָאפ וצ טגָאזענּבָא ךיז
 ןעטַאדלָאס ןוא ןערעציפָא עלַא ןעפורעגפיונוצ עעמרַא רעשילױּפ רעצנַאג
 ּוצ קעװַא רע זיא ייז טימ ןוא טנַאק רענליוו ןופ טמַאטשעג ןעּבָאה עכלעוו
 יד טָאה יֹזַא .."ךָאי ןעשיווטיל, םעד ןופ עינזיצסנעליו יד ןעיירפעּב,
 | ..הכולמ עשיליוּפ יד טלהעצרעד לעיציפַא השעמ

 | ..רָאלק ןעמעלַא רַאפ ךילריטַאנ ןעוועג זיא ךַאז יד
 גנורעקלעפעב יעעידיא רעד ףיוא ןעלַאפעגפױרַא זיא ארומ עטסערג יד

 טייטעּב סע סָאװ ,טסּואװעג גינייוועסיוא ןיש טָאה יז :טנַאק רענליוו ןופ
 "טכער ןערעכיז ןופ להיפעג רעד ,,,לייח ןעשיליופ ןופ ןהעגניירַא רעדָא-סױרַא
 א רַאפ טרָא גידנעכַאמ ,ןערָאװעג ןעלַאפרעפ לָאמַא טימ זיא ץוש ןעכיל
 ןעמ ןעמעװ ייּב ,ןעשנעמ ןופ להיפעג ַא ,תורקפה ןופ להיפעג ןעכילקערש
 ,ץלַא ןָאט ןעק ןעמ עכלעוו טימ ,ץעזעג ןופ ץוש ןעכילטיא ןעמונעגּפָא טָאה
 ,,ליוו ןעמ סָאװ

 ,ןעלטימ ןעדנעוונָא ןעסָאלשעּב ןעּבָאה סעיסימ עשידנעלסיוא יד וליפַא
 ןופ סעיסימ יד ןענעז םעד ּבעילוצ .גנורעקלעֿפעּב עשידיא יד ןעציש וצ ידּכ
 ןעט-7-6 םצד ןיוש ןערָאפעגרעּבירַא ,דנַא ןּוא עילַאטיא ,,ךיירקנארפ ,דנַאלגנע
 רעשינעלַאטיא רעד ןופ רעהעטשרָאפ רעד ,אנליוו ןיא ענווָאק ןופ רעּבָאטקָא

 -רָאפ עשידיא עכילטע ךָאנ ,גַאלשרָאפ ןיימ ףיוא ,ןוא ךימ טָאה עיסימ
 ןעגעװ תעד בושי ַא ןעּבָאה וצ םענייאניא ידֹּכ ,ךיז וצ ןעטעּברעפ רעהעטש
 ןעשילּפ ןופ ןהעגניירַא םייּב גנורעקלעפעּב רעשידיא רעד ןופ ץוש םעד
 ןַא טריזינַאגרָא ןיוש ןעּבָאה סעיסימ יד זַא ,ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע .,לייח
 סעװ סָאװ ,טייצ :עשיווצ - ףױא ןעדיא רַאפ ץוש ןעלַאנַאיצַאנרעטניא

 יד ןופ ןהעגניײרַא םעד ןוא רעניווטיל יד ןֹופ ןהעגסױרַא םעד ןעשיווצ ןהעגרָאפ
 זא ,ןערָאװעג ןעסָאלשעּב גנוציז רעניזָאד רעד ףיוא זיא םעד ץוח ,ןעקַאילָאּפ
 .ןעט*8 םעד רָאנ טינ אנליו ןיא ןעּביײילּברעפ ןעלָאז סעיסימ עשידנעלסיוא יד
 ןיוש זיא סָאד) אנליו ןעמענרעפ טעװ לייח רעשיליוּפ רעד ןעוו ,רעּבָאטקָא
 ,םעדכָאנ געט רָאּפ ַא רעדָא גָאט א ךיוא רָאנ ,(טסעפ ןענַאטשעג

 .ןהעגניירַא ן'כָאנ רעטעּפש ! טנעקעג ךיז ּבָאה ךיא זַא ,ןעגָאז זומ ךיא
 -לרעטילימ רעשילוּפ רעד דצמ זַא ,ןעגייצרעּביא ןיילַא לייח ןעשיליוּפ םעד ןופ
 ןערָאװעג ןעמונעגנָא לָאמ םעד ןענעז טכַאמ רעליוויצ ךיוא רשפא ןוא רעש
 ,רָאלק ןיא סע .רעהירפ רעדייא ,םָארנַאּפ א ןעגעק ןעלטימ עשיגרענע רהעמ
 אנליו ןיא שרַאמנײרַא סיקסװָאגילעשז ןופ םיאנּת ענעפַאשעג יד ייּב זַא
 "מוא רעד .ןעדָאש ןעטסערג םעד ןעקַאילַאּפ יד טכַארּבעג םָארגָאּפ ַא טלָאװ
 צלַא טריסערעטניארעפ גיטולּב ןענעז םָארגָאּפ ןיא סָאװ ,רעד רעּבָא זיא קילג

 .,סעיצַאזינַאגרָא עגיד'האמדץרַאװש עלַא ןּוא דנַאל ןופ ןעטנעמעלע עשינַאגילוכ
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 ןיא !טפעשעג ןעטסרעכיו ןוא ןעטסדנעצנעלג םעד ןיא סלַא
 ןהעגסורַא םייּב םיִדָאּפ רעטױר ַא יװ ,םוטעמוא ךרוד ןעהעג תונורכז עניימ
 .עטריוינַאגרָא יד דנַאל ןיא רעדָא ןופ לייח ןעשילױּפ ןופ ןהעגניירַא ןוא
 "ללָאּפ-לַאנָאיצַאנ , עסיוועג וצ טנעהָאנ ױזַא ןעהעטש עכלעוו ,םינחצר ןוא רעּביֹור
 ןעּבָאה וצ רעווש סיוועג זיא ןעטנעמעלע עגיזָאד יד ףיוא .,,,ןעזיירק "עשיט
 ןייק טלעיּפשעג טינ רעניווטיל יד ייּב יז ןעּבָאה סָאװ רַאפ רעּבָא ,הטילש ַא
 ןעטרָאד ?ָאטיג רכז ןייק ייז ןופ סעקיװעשלָאּב יד ייּב ןיא סָאװרַאּפ ?עלָאר
 ,ןעריּפש טזָאלעג ךיז טָאה ןעטרָאד רעּבָא !טענַאגילוכ ןַארַאפ ךיוא ךָאד ןענעז
 ףּכיּת ןעלעװ ,םָארגָאּפ ַא טימ ןעריּבָארּפ ךיז ןעלעװ סָאװ ,עטשרע יד זַא
 טיג רע ויא - רעּבירעד עקַאט ,רעּבירעד -- רעּבירעד ןוא ןערעוו ןעסָאשרעד
 ,.,ןעמוקעגרָאפ

 עטױרג יד ףיױא וליפא ןעמ טָאה רעּבָאטקָא ןעט-8 ןוא ןעט-7 סעד
 ענעסירעגּבָא רהעמ ןוא ןעשנעמ ןופ סעּפורג ןעהעז טנעקעג ןעסַאג רענליוו
 ןעּבָאה עכלעוו ,ןעפורעג ןיײלַא ךיז ןעּבָאה ייז יװ ,"עגיליוויירפ , ,עגיטכעדרעפ
 ,"טהיא ֹוצ ןהעטשוצ , ידּכ טינ ,לייח ןעשיליוּפ םעד ףיוא טש'רמולּכ טרַאװעה
 ףיוא םָארגָאּפ א ןעכַאמ ןענעק וצ ידּכ ,רָאנ ,טגָאועג ןעּבָאה יז יו
 ןעציש טפרַאדעּב ייז ןעּבָאה עכלעו ןערידנומ עשיליופ ןיא ןעדיא
 | ,,,תוירחא רַאֿפ

 רעד ןעוװעג זיא ּואוו ,ןעגָאז וצ רעש םעדכָאנ זיא סע לייו ,רעּבָא |
 טָאה ,טידנַאּב רענענָאטעגרעּביא רעד ןעוועג זיא ּואו ןוא טַאדלָאס רעשיליוּפ
 ףיא ןעּבעג גנוטכַא רהעמ טזומ עג ֹותֹעׁשֹּב טכַאמ עשירעטילימ עשיליוּפ יד
 -יופ רעד וצ ןהעטשוצ ןעגעלפ עכלעוו ןעטנעמעלעיד
 | ןדצה ןמ עעמרַא רעשיל

 ןעט-8 ןוא ןעט-7 םעד טָאה גנורעקלעפעב רעשידיא רעד ןעשיווצ
 ןוא םלוע רעטלעטימעּב רעד :קינַאּפ ערעוװוש ַא ןעכָארּבעגסױא רעּבָאטקָא
 זייוונעסַאמ ןצזָאלעג ךיז ןעּבָאה ןעטלעטימעּב גינייוו ןופ לייט ַא ךיֹוא
 ֹיהַא רופ ַא רַאפ ,(ילַאגָאשײמ) עיניל-קרַאמעד רעשיװטיל רעד וצ ןעפיול
 ןעטעּבעג רָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,טלהָאצעג ןעמ טָאה (טסרָאו 22 ךרעּב)
 עגיטיױג יד עציילּפ ן'פיא גידנעפעלש ,סופוצ ךיוא ןעּפָאלעג ןזיא ןעמ
 ,ןעכַאז

 עקרַאטש ַא טרעהעג ךיז טָאה גָאט ןעּבלַאה זיּב רעבָאטקָא ןעטי9 םעד
 טָאה גָאט ןעּבלַאה ךָאנ רעגייז ַא 4 ,דנעגעג רענליוו-םורד רעד ןופ יירעטיש
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 (14) םרוטש ןיא



 רעד ןופ לייט רעשּביה ַא ,אנליוו ןעמונרעפ לייח ןייז טימ יקסווָאגילעשז

 סיױרג שינעגעגעּב רעד ייּב ןעזיװעגסױרַא טָאה גנורעקלעפעּב רעשיליוּפ

 | | (* ,תולעּפתה

 יד ףױא ןעּבױהעגנָא דלַאּב ךיז ןעּבָאה ןעדיא ןענעק ןעסעצסקע יד |

 .תוחיצר ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז טכַאנייּב ,תולזג ןופ עמרָאּפ רעד ןיא ןעסַאג

 .ןעיורפ ןעוועג סנאמ ייּברעד טָאה ןעמ

 ַאילֲאּפ יד ךרוד אנליו ןעמהענרעפ ןעטשרע םעד טימ ךיילגרעפ ןיא

 ירעכַאװש דנעטיידעּב ןעוועג לָאמ םעד ןעסעצסקע, יד ןענעז ןעק

 סזייוועּב רעניווטיל יד וצ ךיז ןעמהענעּב רעזנוא ןופ לשמ רעגיזָאד רעד

 "קיטילַאּפ עלַאנָאיצַאנ עשידיא, ןעמָאנ םעד רעטנוא סָאד ,ןעלרעּפניישעּב

 ,תמא'נַא יא סע .קיטילָאּפ-סטעטילַארטײנ ַא רָאנ ןהעטשרעפ טינ ןעמ רָאט

 סע .קיטילָאּפ-סגנוגידיטרעפ עטסעּב יד סָאד זיא ץלַא רַאפ רעטּפָא זַא

 עיצַאוטיס עשיטילָאּפ ענעּפַאשעג יד זַא ,ןעטלעז טינ ןעמוקסיוא רעּבָא ןעק

 קיטילָאּפ רעוויסַאּפ רעטנהָאמרעד רעד ןופ ןעלָאז רימ זַא ,זנוא ןופ טרעדָאפ

 ידצ ַא וצ קיטילָאּפסטעטילַארטײנ רעד ןופ ,רעוויטקַאנַא וצ ןהעגרעּביא

 ,קיטיל אפ
 יז ןָאק ,ללּכה ןמ אצוי סלַא רעּבָא ,קיטילָאּפ עגיד'הנכס ַא זיא סָאד

 "עוו טרהיפעגכרוד זומ יז ,גיטיונ וליפַא ןוא גיסעמקעווצ רהעז ןערעװ לָאמַא

 ..גיטכיזרָאפ רהעז ןער
 .ןופ ןעזָאלסױרַא טינ לָאמנייק ייּברעד רָאט ןעמ זַא ,זיא רקיע רעד

 רֶא יד טימ ןעגינייארעפ זומ ןעמ עכלעוו ,ןעסערעטניא עלַאנָאיצַאנ יד גיוא

 םעד טימ ךיז ןעדניּב טינ ייּברעד זיא גיטכיוו רהצז ,ןעסערעטניא-הכולמ עגיט

 רעכילטיא ייּב טנעה עיירפ ןעטלַאהעּב ןוא "ּפיצנירּפ , ןעשיטקַאט םענעי רעדָא

 ןופ תולאש ןיא ךיז רָאט ןעמ .עיצַאלעטסנָאק רעשיטילַאּפ ןופ גנוטייּברעּביא

 יי! ןע'נשקע'רעפ טינ לָאמנייק קיטקַאט רעשיטילָאּפ-לַאער

 ,תמכח ַא רעדייא ,ךַאז דץנוק ַא רעמ זיא קיטילָאּפ צלַאער עכילטיא |

 אנליו ןעמענרעפ םעד טסירגעצ ןעבָאה צכלעװ ,םיבשוּת רענלױו יד ןעשיווצ +

 עלּביה ַא ךױא ןעװעג ןצנעז ,שארב יקסװָאגילעשז לַארענעג טימ ליה ןעשילוּפ םעד ךרוד
 פה 8 : : 2

 ,ןעדיא לעסיב
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1 

 אטיל:לעטימ

1 

 ךיז טָאה קיטילָאּפ עשילױּפ יד עכלעוו ,ןעלעיצירקיע יד ןופ רענייא
 טיג ןוא חקמ ןעדעי רַאפ ,ןעּבערטש רעד ןעוועג זיא ,אטיל עגונּב טלעטשעג
 סע ןעכלעװ ףיוא ןעכַאמ וצ ,תונּברק עטסערג יד רַאפ ךיז גידנעלעטשּכָא
 ,טלָאװ לַאפ ַאזַא ןיא רָאנ ןעליוּפ ןופ גיגנעהּבָא ָאטיל ןפוא זיא
 םענעגײא'נַא ןעמוקעּב ןעלױּפ ,רעקיטילַאּפ עשיליוּפ יד ןופ גנוגיימ רעד טיול
 ,םיאנת יד ,(לעמעמ) אדעּפיַאלק ןיא םי םוצ גנַאגסיורַא ןעיירפ ַא ןוא
 וליפא (קסנַאדג) גיצנַאד ןיא ןעװעג ףתּתשמ ךיז טָאה ןעליוּפ עכלעוו ףיוא
 טָאה ,ןערָאװעג ןעפַאשעּב םעד ּבעילֹוצ זיא ועכלעוו ,"רָאדירָאק , ןעצנַאג ןטימ
 -יטילַאּפ עשיליפ עטכָאקרעּפ-שיטסילַאנָאיצַאנ ןוא עויסנַאּפסקע קרַאטש יד
 ןיא אטיל ןעמעננײרַא רעד טלָאװ םעד ץוח .ןעגידירפעּב טנָאקעג טיג רעק
 -טיונַארט יד ןעסילש טפיַאדעּב - ןפוא זיא טינ ןעכלעװ ףיוא ןעליוּפ
 לעדנַאה ןעצנַאג םעד טלָאװ עכלעוו ,דנַאלשטייד ןוא דנַאלסור ןעשיווצ הציחמ

 ףוא רעדנעל-ןצויר ייווצ עגיזָאד יד ןעשיווצ סאשמו עגמ ײלרעלַא ללכּב ןוא
 ןעליּפ ןופ גיגנעהּבָא ןעכַאמ השבי רעד

 יד ןעטכַארטעּב גידנעטש רעקיטילָאּפ עשילױּפ יד ךָאנ ןעגעלפ רעטייוו
 -ָאטסיה, רעיײז טלַא ,קלָאפ (ןעשיסורסייוו ןעשיװטיל םעד ןופ עיצַאלימיסַא
 רעד לעיפ רעייז ,טסואוועּב יוװ ,יײז ןעּבָאה טרפ םעד ןיא ."עיסימ עשיר
 -רוטלוק רעגירעדינ א ףיוא ןענַאטשעג ןענעז רעניווטיל יד ןמז לֹּכ ,טכיירג
 רעד טימ טקעדעג ןעצנַאגניא קלָאפ הגשה יד יז ייּב ךיז טָאה הגרדמ
 "ד) רעלק רעשילױטַאק רעשיליוּפ רעד טָאה ןַאד .(עיגילער) הנומ א הגשה

211 



 +ןעסורסייװ יד יא ,רעניווטיל יד יא ןערילימיסַא גנירג טנעקעג (טייקכילטסייג

 | ,הגרדמ-רוטלוק ערעגירעדינ ַא ףיוא ךָאנ ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו

 םעד ןיא ןעלײטּבָא ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה "קלָאפ הגשה יד רעּבָא יו

 יז ייּב ךיז טָאה -- ,"הנומא, הנשה רעד ןופ רעניווטיל יד ןופ ןייזטסואוועַב

 ןעטלַאהוצנײא טּבערטש עכלעװ ,גנוגצוועּב צלַאנָאיצַאנ ַא ןעּבױהעגנָא

 יד .טעטילַאודיװידניא עשיקלָאפ רעייז ןערעװ ןעלַאמרעּפ ןעזָאל טינ ןוא

 .רעיז וּתעשּב טכַאמעג ןעטסיניװָאש עשיליוּפ יד ייּב טָאה גנוגעוועּב עגיזָאד

 טלָאװעג טינ ןוא טנעקעג טינ ןפוא םושּב יז ןעּבָאה ייז ,טולּב עזייּב לעיפ

 ןעטלַא רעיײז טױל יײּברעד ןעּבָאה ןעקַאילַאּפ יד רהעמ סָאװ ,ןהעטשרעפ

 עטצעל יד רַאּפ רעניװטיל יד ןערילימיסַא ֹוצ טּבערטשעג רעטייוו גהנמ

 .רעניווטיל יד ייּב ןעפורעגסױרַא סָאד טָאה האנש רהעמ ץלַא ,רהָאי 8

 ..ןעסורסייו יד טימ הרדס עניּבלעז יד רעּביא ךיז ט'רזח רעטציא

 ןעקינייארעפ סיואכרוד טלָאװעג ןעקַאילָאּפ יד ןעּבָאה םינּפ לֹּכ לע

 רעניווטיל יד יז ןעלעװ ןַאד זַא ,רעכיז גידנענעז ,רעניווטיל יד טימ ךיז

 ,רַאפרעד עקַאט גידנעּבָאה ארומ ,רעּבָא ,רעניווטיל יד ,ןערילימיסַא ןענעק ךיג

 יד טינ -- תוחפה לכל ;גנוגינייארעפ ןייק טלָאװעג טינ ןפוא םושּב ןעּבָאה

 טָאה סָאװ ןוא טּבערטשעג ןעּבָאה ןעקַאילָאּפ יד עכלעוו וצ ,גנוגינייארעפ

 ןעטכענקרעפ ,גנוגינייארעפ רעטש'רמולּכ ןזפ עקסַאמ רעד רעטנוא טפרַאדעּ

 .טײקרעדנוזעּב עשיקלָאפ עצנַאג רהיא ןייז שרושה ןמ רֵקֹוע ןוא אטיל

 עשיטילָאּפ עלַא ןעלױּפ ןיא ןענעז םימעט עטנָאמרעדנעּבױא יד ּבעילוצ

 ןופ גנוגינייארעפ ַא רַאפ ןענַאטשעג ,עקניל ייס ןוא ,עטכער ייס ,ןעיײטרַאּפ

 ןפוא םעד ןיא ןעגנַאנעגרעדנַאנּופ רָאנ ךיז ןענעז יז ;ןעליוּפ טימ אטיל

 טושּפ טלָאװעג ןעּבָאה שארּב סעקעדנע יד טימ עטכער יד ןעגינייארעפ ןופ

 עקניל יד ,עלױּפ ןופ לײט ַא רַאפ יז ןעכַאמ .ה .ד ,אטיל ןעריטקענַא

 שארּב ןיקסדוסליּפ ןוא (ַאנשטיטסילַאיצָאס ַאיטרַאּפ ַאקסלָאּפ) .ס .ּפ .פ יד טימ

 ,גידנעהעטשרעפ רעּבָא ,עטכער יד סָאװ ,ךַאז עגיּבלעז יד ךילטנעגייא גידנעלעוו

 טגעלעגרָאפ ןעּבָאה ,ןערעוו טרהיפעגכרוד טינ טנעמָאמ םעד ןיא ןעק סָאד זַא

 ייּב ,גנוגיגייארעפ ַאזַא .ה ,ד ,אטיל ןוא ןעליױּפ ןעשיווצ "עיצַא רע דעפ, ַא

 ,רעד יו ,דנַאּברַאפ ַאזַא ונייהד ,גיגנעהּבָאמוא "טעמּכ, טּביילּב אטיל רעכלעוו

 גידנעצונסיוא ,וליפא טדער ןעמ ,לשמל דנַאלגנע טימ אדַאנַאק טדניברעפ סָאװ

 ץנַאג ַא ןיוש ךָאד טייטעּב סָאװ ,'ַאינוא, ַא ןופ ,ןעמָאנ ןעשירָאטסיה םעד

 צגױָאד יד רעּבָא .תונידמ עגיגנעהּבָאמוא ייווצ ןופ גנוגינייארעפ עגידנעטשבלעז

 ,רעכיז זיא ןעמ לייו ,םעד ּבעילוצ טגעלעגרָאּפ רָאנ טרעו "עיצַארעדעפ,

 טימ ןוא אטיל ןעגנילשרעפ ןצנעק גנירג ןעלױּפ טעװ עמרָאפ ַאזַא טימ זַא

 ,ירכז ןעדעי רהיא ןופ ןעקעמּבָא טייצ רעד
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 "רָאפ רעד טָאה ַאּפס ןיא לייוו ,עקניל יד סיוועג ןעוועג ןענעז רענּולק
 ןעמָאנ ןיא אנליוו ןוֿפ ךיז טגָאזעגּפָא הדעו םע לֹּכ ינפּב ,ןעליופ ןופ רעהעטש'
 עטסגינייונעסיױא רַאפ רעטסינימ רעשילּפ רעד טָאה רעטייװ ;ןעלױּפ ןופ
 יד טרעכיזרעפ "טנוּב , סיקסווָאגילעשז רַאפ טייצ עצרוק ַא ,ַאהעּפַאס 'ה םינינש =

 ,ןהעג טינ אנליוו ףיוא טעװ לייח רעשיליוּפ רעד זַא ,עטנַאטנַא רעד ןופ תוכולמ:
 "רעפ ,אטיל ףיוא ןןעלַאפנָא טנעקעג ןעּבָאה ןעקַאילָאּפ יד ,ךילריטַאנ

 רעּבָא זיא סָאד ,ןעליוּפ וצ יז ןערירָאּפרַאקניא ןוא דנַאל עניילק יד ןעמהענ
 סָאד טלָאװ רעטייו .ןעזָאלרעד טינ סָאד טלָאװ דנַאלגנע :גיז'הנּכס ןעוועג
 ןעכלעװ ןעגעו ,עיזעלש-רעּביוא ןינע םעד ףױא העּפשה עכילדעש ַא טַאהעג
 ךוסי ןעשיטַארקַאמעד ןענעװ .,הטלחה ַא ןעמעננָא טפרַאדעּב טָאה עטנַאטנַא יד
 .!ןעדייר וצ סָאװ אטינ ןיוש ךָאד זיא

 טימ ןעגָארטעג שארּב ץיקסדוסליפ טימ עקניל יד ךיז ןעּבָאה רעּבירעד
 -ַאֹמ ענעדעישרעפ טימ ןעלױּפ ןוא אטיל ןעשיווצ עיצַארעדעּפ ןופ ןויער םעד
 (*ןעטסילַארעד עפ ןעפורעג ךיז ןעּבָאה ייז ,,,םיטרּפ -- סעיצַאקיפיד

 ןופ קורד םעד רעטנוא ,ןעליּפ רעֹּבָא טָאה ,םעד ףיוא גידנעקוק טינ
 ,אטיל טימ ךַאמּבָא'םולש רעקלַאבוט םעד ןעסילש טזומעג ,עגיל-רעקלעפ רעד
 ןעמונעג טָאה שארּב ידרַאש לענָאלַאק םעד טימ "עיסימָאק-לָארטנָאק, יד
 רעכלעוו ,תולייח עדייּב ןעשיווצ "דנַאטשליטשנעפָאװ, ַא ןעסילש וצ ןעגנערד
 -עג ךיז טָאה אטיל ,ןערָאװעג ןעסָאלשעג (1920 רעּבָאטקָא 4 םעד) ךיוא זיא
 ,טשטילגעגסױרַא ןפוא ַאזַא ףיא ךיז טָאה ןוא ,,,גיטכיזרָאפ רהעז ןעטלַאה
 ,,ץצג סייקסדוסליּפ ןופ

 ן'ןעטקַאּפ טנעהעשעג, ןעפַאש ןופ רעגנעהנָא רעסיורג רעד ,יקסדוסליפ
 וא ןעגָארטרעפ טנעקעג טינ סָאד טָאה ,ךױה וצ סיוועג טצעש רע עכלעוו
 ףעבירעד ןויער ןעשיטסילַארעדעּפ ןייז טימ ןערייש ךיז טלָאװעג טיג טָאה
 יװ ױזַא ,,טקַאפ םענעהעשעג, ַא אנליו ןיא ןעפַאש וצ ןעסָאלשעּב רע טָאה
 ,אמויפ ןיא ןעפאשעג טָאה איצנונא'ד ררושמ רעשינעילַאטיא רעד

 ,ןעלױּפ ןעשיווצ גנוגינייארעפ רעוװטַארעדעפ ַא ןופ ןויער רעשיטַארקָאמעד רעד ("
 רע זיא 1904 הָאי ןוא ןיוש .רעיינ ןייק טיג ףילטנעגײא יא דנַאלסורסיװ ןוא אטילי
 -צג יא סָאד ,אנליו ןיא רעקלעפ היפ יד ןופ ההָאפנעמַאװצ םעד ןיא ןצמואװשעגפױרַא
 עקניל-שיסורסיוו ןוא עשידיא ,עשיווטיל ,עשילּפ ןופ להָאפנעמַאװצ רעמייהעג ַא ןעוו
 רַאפ םארגָארּפ ןעשיטילָאּפ םענײמעגלַא'נַא טײּברַאעגסױא ןעּבָאה רימ ןעכלעוו ףיוא ,עטנעמעלצ
 ' .אגליוו טדָאטשטּפױה רעד טימ אטיל
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 -ענעג םעד ,םיברוקמ ענייז ןופ םענייא ןעסייהעג רעּבירעד טָאה (* רצ
 ןעגעג ןֹוא םהיא ןעגעג "גינעּפשרעדיװ, ןערעוו לָאז רע ,יקסווָאגילעשז לַאר
 יזיויד רָאּפ ַא טימ ןעזָאלקעװַא ךיז לָאז ןוא עעמרַא רעשילױּפ רעצנַאג רעד
 רָאּפ ַא ןעמונעגניירַא ןעמ טָאה לייח ןעגיזָאד םעד ןיא ,אנליוו ןעמענרעפ סעי
 "עק וצ ידּכ ,טנַאק רענליוו ןופ םיבשוּת ןעטַאדלָאס ןוא ןערעיציּפָא טרעדנוה
 -עז עכלעוו ,םיבשוּת רענליוו ןופ טהעטשעּב לייח רעצנַאג רעד זַא ,ןענָאז ןענ
 ךַאמּבָא-םולש ןעשיטסיװעשלַאּב-שיװטיל םעד ףיוא סעּכ אלמ טש'רמולּכ ןענ
 ןעגעג, אטיל וצ אנליוו ןעּבעגעגרעּביא טָאה רעכלעוו ,1920 ילוי 12 םעד ןופ
 רעד ןופ טכער-סגנומיטשעּבריילַא יד טימ ךיז גידנענעכער טינ ןוא ןוצר רעייז
 ,"גנורעקלעפעּב רעגיטרָא

 עצנַאג יד ןיא "ןצליופ-סיורג, ַא ןעפַאש וצ ןעּבערטש רעשילױּפ רעד
 -רעפ קרַאטש זיא עכלעוו ,ךיירקנַארפ דצמ ןעוועג טציטשרעטנוא גיטפערק טייצ
 רעסערג א סָאװ ןעניפעג ךיז לָאז דנַאלשטייד רעטניה, זַא ,ןצוועג טריסערעטניא
 -לַאה המחלמ ןיילַא טינ ןעק ךיירקנארפ עגינָאילימ-גיצרעיפ יד לייוו ,ןעלױפ
 לָאמ ַא טגָאזעג טָאה רימ יװ ",,,דנַאלשטיײד רעגינָאילימ-גיצכַא רעד טימ ןעט
 ןויער רעגיזָאד רעד ,ריציפָא רעשיזיוצנַארפ רעכיוה ַא דיר עטסנערע ןיא
 ןופ ןעסערעטניא יד ּביוא ,ןוא ,דנוּב ןעשיליוּפ-ךיירקנַארפ םעד ןעּפַאשעג טָאח
 ךרוד טרעכיזעג רעסעּב ןייז ןענעק רשפא טייצ רעד טימ ןצלעוו ךיירקנַארפ
 ןוא ןעטכַארט גנַאל טינ סיוועג יז טעװ ,עיצַאניּבמָאק רעשיטילָאּפ רעדנַא ןַא
 | ןעלױּפ טימ דנוּב םעד ןופ ןעלסײרטּפָא ךיז טעוו

 יצ טָאטשנָא ,יקסדוסליּפ םינּפ לֹּכ לע ןוא טייז רעייז ןופ ןעקַאילָאּפ יד
 יךיז ןעּבָאה ,ךיירקנַארפ ךָאנ דנילּב ךיז ןעּפעלשכָאנ טינ ןוא גיטכיזרָאפ ןייז
 -יילק ַא זַא ,טדערעגנייא ,עיסנַאּפסקע רעקנַארק ַא ןופ העפשה רעד רעטנוא
 זַא - ןוא ןערעװ טקיטשרעד םינכש-ןעזיר יד ךרוד ךיילג טעװ ןעליױּפ ענ
 טרעוו םעט רעגיזָאד רעד ,םֹויק רהיא ןערעכיז ןעק ןעליוּפ עסיורג ַא רָאנ
 רעד סלַא ,ןעטַארעטיל ןוא םינקסע ,רעקיטילָאּפ עשילוּפ עלַא ןופ ןעּבעגעגנָא
 ;ץלַא ןעמענרעפ ןומ ,גנוניימ רעייז טול ,ןעליוּפ ןעכלעוו ּבעילוצ ,םעט"רקיע

 אנליו ןיא יקסדוסליּפ ףעװי קעלַאשרַאמ רעד טָאה רעטעפש רהָאי עבייטע (*

 רעכלעוו ןיא ,עדער עשיטילָאּפ ַא ןעטלַאװעג ((6ט/16/ 201941 2 26 8510/0ת18 1923/.)

 .בעג ןופ עיצקַא יד ןעּבױהעגְנָא ךיז טָאה סלָאמַאד ..., זַא ,ןעוועג הדומ ןֹפָא ךיז טָאה רע

 - סיוא ןוא ןעסייהעג ּבָאה ךיא סָאֹוו ןָאטעג ץלַא טָאה רעכלעוו ,יקסווָאגילעשז

 יט גָארטפיוהע ב ךילקירד

 "עג רעהירפ געט {העצ טימ ןיש ןעמ טָאה ןעזיירק ערעכעה יד ןיא אשרַאװ ןיא

 ,אנליו ןעמענרעפ ןוא ?ןעסיײרּבָא , .,,ךיז טצוו יקסווָאגילעשז זַא ,טסואוו
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 ךיז טעו קיטילָאּפ- עשיליופ יד .ּביזא ...ןעמענרעפ רָאֵנ- ךיז .טזָאל .סע -סָאװ
 "היפרעד יז ןעק ,געוו ןעגיד'הנּכס ןעגיזָאד םעד ןּופ ןעגָאזּבָא טינ סנעטייצעּב
 ,,קילגמוא ןעסיורג ַא וצ ןעלױּפ ןער

 "יזױצנַארּפ רעגילייוורעד רעד ןופ סעיגיל יד ןעמַאוצ ןעלַאּפ יװַא טָא
 ,חרזמ ןיא קיטילָאּפ רעשילוּפ רעד ןופ ןוא רעש

 "עג ךיז טָאה רימ יװ ,ךיירקנַארפ זיא יקסוָאגילעשז ןינע םעד ןצ
 ,טרעהעג ןוא ןעהעזעג סלָאמַאד ּבָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ ךמס ןפיוא טכַאד
 ..,טגעהָאנ רָאג ןענַאטשעג

 "לו םעד ןיא ןעריטנעירָא רעסעּב ןענעק ךיז לָאז רעזעל רעד ידּכ
 רעד עגונּב רעטרעװ עכילטע ךָאנ ןעגָאז וצ סיואכרוד קיטיונ זיא ,ןעגידרעט
 | ,טגַאק רענליו ןיא קיטילָאּפ רעצשידיא

 יו ןופ ןעדיא רַאפ זיא ,טנָאמרעד לָאמ עכילטע ןיוש ּבָאה ךיא יו
 יו ,ןעוועג טינ המחלמ-טלעוו רעד תעשּב קיטילֲאּפ רעדנַא ןייק טנַאק רענ
 ױָאג ןיוש טָאה ןעמ ,טעטילַארטייג רעלַאיָאל ַא ןופ קיטילָאּפ יד
 ןהעגרעּצירַא לָאמ ןייא טינ טעװ אנליוו זַא ,ןענַאטשרעּפ טוג ּביֹוהנָא ןיא
 ַא ןיא יװ ,עטייּפ ָאד ךיז ןעלעװ םיתּב-לעּב יד זַא ,טנַאה ןיא טנַאה ןופ
 ךצ זיא סע ןעכלעוו ןופ קיטילָאּפ יד ןעמעננָא עגַאל ַאזַא ייּב ,ּפָאקסָאדײלַאק
 יד ןעדיא טכַארּבעג טלָאװ סָאד :גיד'הנּכס רהעז ןוא רהעז ןעוועג טלָאװ
 ןעטלָאװ רימ ןעװ לשמל ױזַא .דגנּכש םידדצ עלַא יד ןופ האנש עטסקרַאטש
 -עגסױרַא סָאד טלָאװ עיצַאפקָא רעיײז תעשּב ןעשטייד יד וצ ןענַאטשעגוצ
 ןיא -- ,ציצַאפוקַא רעשטייד רעד ךָאנ ,ןוא דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ ןעפור
 ,דנַאלסורטייװ ןוא אטיל ,ןעליופ

 אזַא טינ ןיא טעטילַארטײנ רעלַאיַאל ַא ןופ קיטילַאּפ יד ןערהיפכרוד
 ויא סָאד :ןעטכַאד גולפ ןיא ןעצימיא רשפא ךיז ןעק סע יװ ,ךַאז עגנירג
 טָאה ,טגָאזעג יװ ,ערעדנַא ןייק רעּבָא ,קיטילָאּפ ערעווש א רהעז ןוא רהעז
 ףיוא גידנעקוק טינ ,םיאנת ענעּבענעג יד ייּב ןייז טנעקעג טינ טעמּכ זנוא רַאּפ
 ,ןעטנַאּפוקַא יד ןעשיוצ קולח ַא ןעכַאמ טוומעג ךָאד רימ ןעּבָאה רעּבָא םעד
 9לכב גנוגיטכערעבכיילג ןופ ןעגנורעדָאפ ערעזנוא ֹוצ ךיז ןעבָאה עכלעוו
 ,ךילדניירפ רעדָא ךילדנייפ ןעמונעּב טרפּב טכער ןעלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןופ ןוא
 ןוא גנוגיטכערעּבכיילג ענעריּפַאּפ טנעלעגרָאפ זנוא ןעּבָאה ןעטנַאּפוקָא עלַא טעמּכ
 ײק ַאפ ךיז טָאה אטיל רָאנ ,טכער ןעלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןיא ןעצנַאגניא טגָאזעגּבָא
 .טכער ןעלַאנָאיצַאנ רעזנוא טנעקרענָא םעד ץוח ןוא טוג זנוא וצ ןעמונעּב שיט
 -לַאהעג-קירוצ-ךילגייוועג רעזנוא ןופ ןעטערטענּבָא רהיא עגונּב רימ ןצנעז רעּבירעד
 טציטשרעטנוא תוחוכ עֶלַא טימ יז ןעּבָאה ןוא טעטילַארטײנ ןעטלַאק םענעט

 :רַאטש ןוא ערעסערג טימ גירק םעד ןיא ןַא ,טסואועג ןעּבָאה רימ
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 טָאה סָאד רעּבָא :ןערהיפוצסיוא גנונעפָאה גינעו אטיל טָאה רעקלעפק ערע
 .הכולמ עגיצנייא יד סלַא ,אטיל ןעציטשרעטנוא ןופ טלעטשענּבָא טינ זנוא
 ,ןעגנורעדָאפ ערעזנוא טימ טנעכערעג ךיז טָאה עכלעוו

 ןעבָאה עכלעוו ,גנורהיפ ס'יקסווָאגילעשז לַארעגעג רעטנוא ןעקַאילַאּפ יד
 רסומ ַא ןעמענּבָארַא טנעקעג ןעּבָאה ,רעניװטיל יד ךָאנ אנליו ןעמוגרעפ
 ןעמ סָאװ טימ ,ןעהעזעג רָאלק רעטציא ןעּבָאה ייז :רעניװטיל יד ןופ לּכשה
 זיא רעדייל ,דניירפ עטוג ענעּבעגעגרעּביא ןוא ע'תמא רַאפ ןעכַאמ זנוא ןעק
 ןוא ןענעק לָאז רעכלעו ,רערהיפ ןייא ןייק ןעוועג טינ ןעלױּפ ןיא רעּבָא
 עלַא יד ;גנוטכיר רעגיזָאד רעד ןיא קלָאפ עשילױּפ סָאד ןערהיפ ןעלעוו
 ךיז ןעדיא עגונּב ןעּבָאה ,טנעקעג ןוא ןעהעזעג ּבָאה ךיא עכלעוו ,רערהיפ
 .יויצ ןוא ןעשירעטילימ םעד ןופ ,ןומה ןעשילוּפ םעד ןופ ןערהיפ טזָאלעג
 ,..טַאהעג ארומ ןּוא יישּבָא קרַאטש ןעּבָאה ייז ןעמעוו רַאפ ,ןעל

 ןעגעג קרַאטש ןוא גנַאל רעד רעדָא רערהיפ יד :גידלוש ָאד זיא רעוו
 זיא סע רעּבָא ,ןעגָאז וצ ןָא טינ ךיז ךיא םהענ -- ןומה רעטצעהעג ןעדיא
 ,גידלוש ןירעד ןענעז עדייּב זַא ,טינ קפס ןייק רָאג

 / ,זנוא ןענעז טנַאק רענליוו ןיא טּפַאשרעה רעשילוּפ רעטשרע רעד ןופ
 ןיוש .ןעּבילּבעג טינ תונורכז עכילדניירפ רעדנוזעּב ןייק ,גידנעגָאז תמא םעד
 רימ ןעּבָאה ,תוריקפה ןוא "ןעסעצסקע, םינימה לכ יד ןופ גידנעדער טינ
 ענונּב טיִנ ,עיצַאזינַאגרָא-תולהק רעזנוא עגונּב טַאהעג טינ תוחנה םּוש ןייק
 "עג גידנעלעוו ,ןעגיוצעג ץלַא טָאה ןעמ ;.וװ ,זַא ןוא ךַארּפש ,ןעלוש ערעזנוא
 יד וצ ךיז ןעּבָאה רימ זַא ,ןעוועג רָאלק ךָאד זיא ןיילַא ןופרעד .טייצ ןעניוו
 רָאנ ןעמענעּב טנעקעג אנליוו ןעמענרעּפ לָאמ ןעטייווצ רעייז ייּב ןעקַאילָאּפ
 רימ ןעּבָאה ,ןעהעז טעװ רעזעל רעד יו ,טעטילַארטיײינ ןעלַאיַאל םעד טימ
 ,ןעמונעּב יזַא ץתמא רעד ןיא (רהָאי ןעטשרע םעד) ּבױהנָא ןופ ךיז

 "רַאפ ןעּבױהעגנָא ןיוש טָאה גָאט-רעּבָאטקָא רעגידנעקלָאװ רעיורג ַא
 לײט ַא ןעכלעוו ,םינּפ'תלּבק רעגידיירפ רעד .ךיז ןעלעקנוטרעפ וצ גיטכַאנ
 יקסוָאגילעשז לַארענעג םעד טכַאמעג טָאה גנורעקלעפעב רענליו רעד ןופ
 .טגידנערעפ סָאװ רָאנ ךיז טָאה -- ,אנליוו ןופ "רעיירפעּב, יד ,לייח ןייז טימ
 ןיז זיא ,ךױא ןעדיא ןענופעג ךיז ןעּבָאה סע ןעכלעװ ןעשיװצ ,םלוע רעד
 .ןעגנַאגעג רעדנַאנופ זייווכעלסיב

 -ַאג עלַארטנעצ יד ףיוא .סַאג ןיא סױרַא רעגײזַא ףניפ םורַא ןיּב ךיא
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 -ינוא עשיטַאדלָאס ןיא רעכערּברעפ רעדָא ןעטַאדלָאט ןעפָאלעגמורַא ןענעז ןעס
 -ַאה ייז סָאװ ,ץלַא ייז יב טּביױרעג ןוא ןעדיא טּפַאכעג ןעּבָאה ןוא ןעמרָאפ
  טּביױרעּב ןעמ טָאװ טייצ רעצרוק ץנַאג ַא ןיא ןעגיוא עניימ רַאפ .טַאהעג ןעּב
 ךיז ןעּבָאה לָאמ רָאט ַא .סַאג ן'פיוא ןעגופעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעדיא 4
 םלצ רעטױר רעד גתועמשמ רָאנ ,רימ וצ ןָאטעג ףרָאװ א ןעוועג ןעטַאדלָאס
 עלַא ןענעז דלַאּב ..טרעטשעג סעפע ךָאד ייז טָאה םירָא ןעקגיל ןיימ ףיוא
 -ַאג ענעטכיולעּב טינ יד ףיוא ,ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ ןעסַאג יד ןופ ןעדיא
 ןעריהט יד ןוא ןערעיוט יד ,ליטש גיד'ארומ ןוא רעטסניפ ןערָאװעג זיא עס
 טָאה תֹולחֹב ןוא קערש לֹופ טכַאנ ַא .ןעסָאלשרעפ ךיג ךיז ןעּבָאה סַאג ןופ
 ..ןעּבױהעגנָא ךיז

 -ענפיוא יירשעג ןוא ןייװעג רעכילקערש ַא ךימ טָאה טכַאנ ןעטימ ןיא
 ואה וה םעד ןיא הריד עשידיא ַא ןעלַאפעּב ןענעז ןעטַאדלָאס 16 .טקעװ
 ,עילימַאפ עצנַאג יד ןענָאלשעג ןעּבָאה ,(1 רעמונ ַאוָאנ) טניואוועג ּבָאה ךיא
 -ץגוצ ןוא טריּבַארוצ ,טנַאװ םוצ םינּפ ןטימ ןעמעלַא טלעטשעגקעװַא םעדכָאנ

 רהָאי 13 ןופ לעדיימ עניילק ַא ,ןענופעג יז ייּב טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא ןעמוג -
 ,ןעוועג טנַאמ ןוא רדח ןעגיטייז ַא ןיא טּפעלשרעפ ןעטַאדלָאס 8 ןעּבָאה

 לעיפ טכַאנ רעגידהמוחמ רעגיזָאד רעד רַאפ ןעמ טָאה טדָאטש ןיא
 טע'נרה'עג ןעדיא סקעז ;טריּבַארוצ ,ןעדיא רָאנ סיואכרוד טעמּכ ,ןעשנעמ
 ענעטילעג יד ןופ ןעסערדַא יד .ןעװעג סנַאמ ןעיורפ עשידיא עכילטע ןוא
 רעד ןיא ןענופעג רעטעּפש ךיז ןעכָאה םיגורה יד ןופ סעיפַארגָאטָאפ יד ןוא
 | ,,הלהק רענליוו

 םעד ןעוועג ןענעז ןעסעצסקע יד זַא ,תמא םעד ןענָאז רעּבָא זומ ןעמ
 ןעטשרע םעד יב יװ ,רעגינעװ לעיפ תּומּכ ןיא יא ,תוכיא ןיא יא לָאמ
 | ,1919 רהָאי ןיא אנליוו ןיא לייח ןעשיליוּפ םעד ןופ ןהעגנײרַא

 ,לוּבער לענָאלָאק וצ טעדנעוועג ךיז ךיא ּבָאה הירפ ץנַאג ןעגרָאמ ףיוא
 ןעבלעזמעד טָאה עכלעװ ,עיסימ רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ רעהעטשרָאפ םעד
 -סקע ןייק ...זַא ,ןעסַאג יד ףיוא העדומ ַא ןיא ךילטנעפע ןעוועג עידומ גָאט
 םעד וצ -- גיהור ןייז ןעק גנורעקלעפעּב יד ןוא ןעמוקרָאפ טינ ןעלעו ןעסעצ
 יד ןעציש וצ גנורעדָאפ א טימ טעדנעװעג ךיז ךיא ּבָאה ןררעה ןעגדָאד
 ;עו רימ ןופ ךיו גידנעסיורעד .טנַאק רענליוו ןופ גנורעקלעפעּב עשידיא
 ץרַאפ טפַאכעג שואי לופ ךיז רע טָאה ,ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,םעד ןעג
 זַא ,גנורעקלעפעב עשידיא יד ןרעכיורפפ וצ ןעטעּבעג ךימ טָאה רע .ּפָאק
 רהעמ ןעסעצסקע ֹוצ טעװ ןעמ ןוא ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןענעז ןעלטימ עלַא
 | ,ןעזָאלרעד טינ

 -עטשרָאפ רעד טעדנעועג רימ וצ ךיז טָאה ןעגרָאמהירפ ןעגיבלעזמעד
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 רעד טימ םהיא ןענעקעּב וצ השקּב ַא טימ עיסימ רעשילגנע רעד ןֹופ רעה
 טגָאזעגוצ ךױא רימ טָאה רע .דנעגעגמוא רעד ןיא ןוא טדָאטש ןיא עגַאל
 טָאה רע ןעסעצסקע וצ ןעמוק טינ לָאז סע ידּכ ,ןעלטימ עלַא ןעדנעוװאּוצנָא
 ןיא .ןעביילברעפ ןעלעוו סעיסימ עשידנעלסיוא יד זַא ,טגָאזעגוצ ךיוא רימ
 ..געט עכילטע ךָאנ אנליוו

 רעטקַארַאכ ןערָאלק טינ ןוא ןעשיטסירוטנַאװַא םעד ףיוא גידנעקוק טינ
 ,רעהעטשרָאפ עשידיא יד ,רימ ןעּבָאה ,יקסווָאגילעשז-השעמ רעצנַאג רעד ןופ
 -יטקַאפ רעד וצ ךיילג ךיז ןעדנעוו וצ ןעּבױהעגנָא ּבױהנָא ןופ רָאג ןיוש
 ןיימ ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא ,רעּבָאטקָא 11 םעד ,רעשילױּפ רעד וצ ,טכַאמ רעש
 ,ןייטשניּבור רעניּבַאר רעד) רימ ןעּבָאה ,סעיסימ עשידנעלסיוא יד ןעכוזעּב
 "וצ ,יקסוָאגילעשז לַארענעג םעד ֹוצ טעדנעװעג ךיז (ךיא ןוא דַאּבַאש ר"ד
 רעּביא טנעכייצרעפ ןעוועג ןענעז סע ןעכלעוו ןיא ,םודנַארָאמעמ ַא גידנעלעטש
 ,ןעדיא ענעטילעג סעּפורג ערעדנַא ןֹוא עטעדנואוורעפ ,םיגורה ןופ ןעלַאפ 0
 ,םישוּבלמ עליוויצ ןוא עשירעטילימ ןיא סענַאגילוכ ןופ תונּברק

 טריטסעטָארּפ ףרַאש הלהק רענליוו רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ּבָאה ךיא

 ןעלָאז סענַאגילוכ יד דצמ םיעוּתעּת םישעמ יד זַא ,טרעדָאּפעג ןוא םעד ןעגעג
 : ,ןערעהפיוא דלַאּב

 "עג טָאה - ,ןרעּב 50 רהָאי ַא ןופ ןַאמ ַא ,יקסווָאגילצשז לַארענעג רעד
 ןוא םינּפ ןעכילדניירפ ,טענעּפָא ןייז טימ ,תוטשּפ ןייז טימ רימ ףיוא טכַאמ

 . .םשור ןעטוג ַא רהעז דייר עכילרע ענעּפָא עטושּפ
 יא יקסוָאגילעשז ,נעג רעד ןעו ,טיצ רעד ןופ ךשמ ןיא ןיּב ךיא

 -עּב ןיא םהיא טימ ןעמוקעג לָאמ לעיפ ,"אטיל-לעטימ , ןופ שארּב ןענַאטשעג

 רעזנוא ןיא רעהעטשרָאפ עשיליוּפ עלַא ןופ זַא ,ןעגָאז זומ ךיא ,ןוא גנורהיר
 ןעװ ,סרעדנוזעּב ,רעטסעּב רעד ןוא רעטס'בושח רעד ןעוועג רע זיא טנַאק

 ...ןייז טינ ייּברעד טגעלפ ,רָאטסירּפ ןַאטיּפַאק רעד ,ןַאמ "רעשיטַאמָאלּפיד , ןייז

 יודעּב ןעסיורג ןייז טקירדעגסיוא זנוא טָאה יקסווָאגילעשז ,נעג רעד

 יד ףױא ןעזיועגפוא טָאה 'ןוא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סָאד רעּביא ןערע

 רעקשיקול ןופ ןענעז סע (1 :קילגמוא םעד ןעוועג םרוג ןעּבָאה סָאװ ,תוּבס

 160 חעּביא ,ןעטנַאטסערַא עלַא ןעפָאלטנַא ,המוהמ יד גידנעצונסיוא ,הסיטּת
 רַא ןייז ןיא ןעסירעגנײרַא סענַאגילֹוכ להָאצ עסיורג ַא ךיז ןענָאה סע (2 ;ןַאמ

 תוריבע עסואמ ערעייז ןעקעדרעפ גידנצלעוו ,עגיליוויירפ סלַא טשירמולּכ ,עעמ

 -עג רעצנַאג רעד ןיא יװ ,זיא טדָאטש ןיא (3 ;קָאר ןעשיטַאדלָאס םעד טימ
 יָאּפ םוש ןייק ןעּבילּברעפ טינ רעניווטיל יד ןופ ןעטערטּבָא םעד ךָאנ ,דנעג

 ,עיצילימ רעדָא עיציל
 טָאה ךַאז ןייא רעּבָא ןתמא ןעוועג רעגינעוו רעדָא רהעמ ץלַא זיא סָאד |
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 ןיימ טל זיא סָאד ..טקרעמעּב טינרָאג רשפא ןוא ןעזָאלעגכרוד ,געג רעד
 ןומה ןעשילױּפ םעד ייּב סָאװ ,ןירעד טהעטשעּב יז ,הּביסירקיע יה גנוניימ
 רעדָא ,טינ ןעמ טרעוו ןעדיא ן'הלווע'עב רַאפ זַא ,גנוניימ יד טשרעה -- ןיילַא
 ןומה םעד רַאפ ארומ לעיפ וצ טָאה טכַאמ עשיליוּפ יד .טפָארטשעּב טינ טעמּכ
 רע סָאד ,םהיא ןעזייורעד וצ םישעמ עגנערטש ןוא עטסעפ טימ טָאטשנָא ,ןוא
 -געהעז טינ ךיז טכַאמ ןוא ןעגױא יד טפָא רהעז וצ יז טכַאמ ,תועט ַא טָאה
 עצנַאג יד גיניזטסואועבמוא רשפא טָאה אנליו ןיא טכַאמ עשיליופ יד ;גיד
 ןעגעג תוריבע ערעווש יד ןעקעדפיוא ךיז ןעלָאז סע זַא ,טַאהעג ארומ טייצ
 .לָאסױחצר םענעי רעדָא םעד ןעסישרעד ןעזומ הלילחו"סח לָאז יז ןוא ןעדיא
  םעדכָאנ לָאז טעטירַאלֹוּפָאּפ עצנַאג רהיא זַא ,טרעטיצעג יז טָאה ןַאד ןטַאד
 -סָאמטַא'נַא ןיא ןערעװ ןעגיוצרעד זומ קלָאּפ עשיליוּפ סָאד ,,,ןערָאלרעפ ןהעג
 ןגנוגיטכערעּבכיילג ןוא טכער ןופ ערעפ

 "לעשז ,נעג רעד זַא ,ןעוועג זיא ךוועּב רעזנוא ןופ אצוי לעוּפ רעד

 "נֲאּב עלַא רַאמ טכירעג-דלעפ ןעגעוו להעפעּב ַא ןעּבעגעגסױרַא טָאה יקסוװָאג

 ירד ןופ עיסימָאק-טגנושרָאפסױא'נא טעדנירגעג רע סָאה סנעטייווצ ,ןעטיד
 ןופ רעהעטשרָאֿפ ןייא ,טכירעג-רעטילימ ןופ רעהעטשרָאֿפ ןייא) רעדילגטימ
 עגױָאד יד ,(הלהק רעד ןופ רעהעטשרָאפ ןייא ,ןוא טנעמַאטרַאּפעד-ץיטסוי

 ןענעג תולווע יד רָאנ טינ ןעטכַארטעּב טפרַאדעג טָאה עיסימָאק-סגנושרָאפסיױא
 ןעּבָאה עכלעוו ,תוריבע יד ךיוא רָאנ ,ןעמוקעגרָאפ ןיוש ןענעז סָאװ ,ןעדיא

 ."רָאפ ייוצ ןעקיש וצ ןעסָאלשעּב טָאה הלהק יד ,ןעמוקרָאפ רעטעּפש טנעקעג

 ןָאורעּפ ַא ןעטייװצ םעד ןוא סַאקָאװדַא ןעלעיצעפס ַא םענייא :רעהעטש

 עלַא יד טימ הלהק רעד ןיא טרהיפעגנַא טָאה ןוא טננהעּב ויא עכלעװ
 םעד ןוא ןָאדרָאג ,א טַאקָאװדַא םעד ןעכילקעגסױא טָאה הלהק יד םינינע

 "עג טגיטעטשעב ךיא טכַאמ רעד ןופ ןענעז עכלעוו ,ןייטשנגיּבור ,י* רעניּבַאר

 | | | ,ןערָאװ

 "ַאנ ןעװיטַאטירָאטױא רהיא טימ עיסימָאק רעגיזָאד רעד ןופ גנודנירג יד

 "קַארּפ רהיא ןוא טײברַא עגידרעטייוו עצנַאג רהיא ,"עיסימָאק-סגנושרָאּפסיוא, :ןעמ
 טכַאמ עשיליּפ יד יו ,םעד ןופ רעטסומ סלַא ןעניד ןעק אצוי לעוּפ רצשיט

 "עג זיא ןעמענעב רעד .ןעדיא ןעגעג ןעסעצסקע יד וצ ןעמענעג ךיז טגעלּפ

 רעד ןופ דעילגטימ ןעשידיא ַא טימ "עיסימָאק, ַא ןעדנירג ךיילג :רענױזַא ןעוו
 טינ ןוא ןעשרָאפ טגעלפ עכלעוו ,((ייווצ זיא ,ייווצ וד טסליװ ןוא) עיטימָאק

 עכילטע "דעילגטימ ,ןימ אזא ןעוועג ןיּב ךיא) גידנעטש טעמּכ ,ןעשרָאפסױא

 טגעלפ לַאפוצ יפ לע ןעדייס ,טינרָאג טימ ןעגידנערעפ סָאד ךיז טגעלפ (לָאמ

 "םיוא גנולצולפ טרַאװרעמוא תמא רעצנאג רעד תודע "ןעשירַאנ א ךרוד ךיז
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 ,ריציפָאנַא לשמל ,רעכערּברעפ םעד ןעטלעז טינ ןעמ טגעלפ ייּברעד ,ןעקעד
 -רעד ..טנָארּפ -- ןפיוא ןענופעג ךיז טגעלפ רע לייוו ,"ןעקַאּפ ןענעק טינ.
 ..רעפטנע םענהעש ץנַאג א טַאהעג דנַאלסױא רַאפ ןעמ טָאה ,רעּבָא ,רַאפ

 טינ "עיסימָאק-סגנושרָאּפסױא, יד טָאה ןעמ זַא ,זייוועּב רעטסעּב רעד
 ןופ ףוס םוצ זיּב טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד זיא ,םינּפ יּמלּכ טכַארטעּב טסנערע
 ,טָאה יז תובייחתה רַאפ סָאװ ןוא טכער רַאפ סָאװ ,טמיטשעּב טינ םויק רהיא
 סיורג טימ עיסימָאק רעד ןופ רעדילגטימ יד וצ ןעמענעּב ךיז טגעלפ ןעמ
 טינ טשיגרָאג רעטייוו טגעלפ ןעמ ןוא ןערעהסיוא ךילפעה טנעלפ ןעמ ,דובּכ
 עיסימָאק יד עכלע ,ןעלָאקָאטָארּפ 150 ךרעּב ןופ ןענעז םורַא יױװַא .,,ןָאט
 -עג) ןיד-תיּב םוצ ויּב ןעגנַאגרעד ףניפ רָאנ ,טכַאמ רעד טלעטשעגוצ טָאה
 רעד טריזינַאגרָא רעגינעוו"רהעמ ךיז טָאה טייז ןייא ןופ ןעוו ,רעטעּפש ,(טכיר
 יד זיא ,עיצַארטסינימדַא יד -- טייז רעדנַא רעד ןופ ןוא ןיד-תיּב רעשיליוּפ
 זיא יז ןוא עכילגעממואינַא ןערָאװעג "עיסימָאק-סגנושרָאּפסױא, רעד ןופ ענַאל
 ,ןעטפול רעד ןיא ןעגנעה ןעּבילּבעג

 טייצ עגנַאל ַא ןכוּת ַא ןָא דליש םענהעש ןעגיױָאד םעד טָאה ןעמ
 עגיצנייא יד .טסָאקעג טינ טלעג ןייק טָאה סע לייו ,ןעגנעה טזָאלעג
 ..הלהק יד - ןעלהָאצ טוומעג טָאה רַאטערקעס םעד רַאפ תוריכש

 זיא תוחיצר יד ןופ תונּברק להָאצ יד זַא ,טגָאזעג ןעּביױא ןיוש ּבָאה ךיא
 לייח ןעשילױּפ ןופ שרַאמנײרַא ןעטשרע םעד ייּב יװ ,רענעלק ךס ַא ןעוועג
 תוליזג יד ןעגעװ ןעגָאז טינ רעּבָא סָאד ןעמ ןעק רעדייל ,1919 רהָאי ןיא
 ,יוזַא ץלַא טעמּכ רעטציא ןעוועג זיא טרּפ םעד ןיא :םינימה ?ּכמ תוריקפה ןוא
 אנליוו ןיא יא םזיטידנַאּב רעגידלַאװעג ַא ןענַאטשטנע ןיא סע ,טלָאמעד יוװ
 -טרעטש ןוא רעפרעד עגימורַא יד טימ עיצַאקינומָאק יד ;טנַאק ןעצנַאג ןיא יא
 טייצ רעטשרע רעד ןיא .הנּכס רעכילטיוט ַא טימ ןעדנוּברעפ ןעוועג זיא ךעל
 ןופ רעדָא אנליוו ןיא ךיז ןעסיירכרוד ןעּבעגעגנייא ןעמעוו ןעטלעז ךיז טָאה
 טױנ יד טקרַאטשרעּפ רהעמ ךָאנ טָאה סָאד .האובּת רעדָא תורוחס טימ אנליוו
 ,השקשינ ןעוועג גָאטייּב ךָאנ זיא אפוג אנליוו ןיא .אנליוו ןופ תורקי םעד ןּוא
 ןוא עיצילימ עגיטרָא יד ןעריזינַאגרָא וצ ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה סע תמחמ
 עשירעכערּברעפ ןופ יירפ טינ ןעװעג ןענעז עדייּב םגה ,עירעמרַאדנַאשז
 ןופ !םונהיג רע'תמא'נַא ןעוועג טכַאנײּב ,רעּבָא ,זיא רַאפרעד .,,ןעטנעמעלצ
 ,ענענָאטעגרעּביא רעדָא עטכע ,ןעטַאדלָאס סעקּפוק ןעמוק ןעגעלפ ןעטייז עלַא
 ןיא ןעּפַאלק ןוא ןעגנילק ןעּבױהנָא ןעגעלפ ,ןעגָאז וצ רעווש ןעוועג זיא סָאד
 ןעמ טגעלפ ייּברעד "!טנעפע,, :יירשעג ַא טימ ןעריהט יד ןיא ןוא ןערעיוט יד
 טגעלפ ןעמ יװ .ןערעװלָאװער ןופ ןוא ןעסקיּב ןופ ןעסישרעטנוא ןעטלעז טינ
 יז טָאה טכַאמ יד לייװ ,ןענעפע ץלַא ןעסייה ייז ןעגעלפ ,ןעזָאלנײרַא יז
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 ןעגידנערעפ ךיז ןעגעלפ ןעגנוכוז יד ,(ןעגנוכוז) סעיזיווער ןעכַאמ וצ טקישעג
 "נײרַא רָאנ ךיז ןעגעלפ ייז אוו ,תוריד יד ןופ בור ןעגידנעטשלופ ַא םימ
 ןעזָאלוצניירַא טינ גנורעקלעפעּב רעד טגעלעגרָאפ טָאה טכַאמ יד ןעוו ,ןעסייר
 ןעבױהעגנָא ןעטידנַאּב יד ןעּבָאה ,טנַאדנעמָאק ןופ רעדרָא'נַא ןָא טיג םענייק
 ןתמא םעד ןעדיישרעטנוא סָאד ןָאק רע ,ט'רעדרָא עטשלַאפעג ןעזייוועּב וצ
 "ָאלגײרַא טיגנ ,ןעקוקנייא ךיז ןעמ ןעק יװ ןוא טכַאנײיּב ןעשלַאפ םעד ןופ
 וצ ןעװעג ןיוש ןיא היט יד טנעפעעג ,רעּבָא ,רהיא טָאה ?ריט ןיא גידנעז
 טכַאנייּב ןעזָאלוצנײױַא טרעהעגפיוא גנורעקלעפעּב יד טָאה רעּבירעד !טעּפש
 עכלעװ ,טכַאמ רעד ןופ רעהעטשרָאפ יד ףיוא רָאנ ,ןעטידנַאּב יד רָאנ טינ
 | ,גָאטייּב ןעגנוכוז ערעייז ןעכַאמ טוומעג ןעּבָאה

 יליּב ןעּבױהעגנָא טכַאמ רעד ןופ שינּביױלרע רעד טימ ךיז ןעּבָאה דלַאּב
 טָאה ייּברעד .ץוש-טסּבלעז ןעכילרעגריּב ןופ סעיצַאזינַאגרָא עטנעּפָאװעּב ןעד
 זה עכילטיא ,"רעיירש, ןופ עיצַאזינַאגרָא עגידריווקרעמ ַא טעדליּבעג ךיז
 ןערירושזעד ןעגעלפ עכלעוו ,רעניואוונייא יד ןופ םירמוש ערהיא טאהעג טָאה
 יד ןעמוקנָא ןעגעלפ סע יװ ;ערעדנַא יד ענייא גידנעטייּבּפָא ,טכַאנ עצנַאג יד
 "רעטנוא דלַאּב טגעלפ רעכלעוו ,יירשעג ַא ןעּביוהפיוא ייז ןעגעלפ ןעטַאדלָאס
 -רעּבירַא ךיז טגעלפ ןוא ןענַאקלֲאּב ןוא רעטסנעפ עלַא ןופ ןערעוו טּפַאכעג
 "ֵבֲא יד ףיוא סַאג ןייא ןופ ןוא רערעדנַא רעד ףיוא זיוה ןייא ןופ ןעפרַאוו
 ,ןעלורטַאּפ יד וצ ןהעגרעד דלַאּב ןעיירשעג יד ןעגעלפ ןפוא ַאזַא ףיוא .ערעד
 "לרעד ,ליצילָאּפ רעד וצ רעדָא ,טדָאטש ןיא טהערדעגמורַא ךיז ןעּבָאה עכלעוו
 עסיורג יד ןעּביױהפיוא ךיז ןעגעלפ סע יװ דלַאּב ,ןעטידנַאּב יד ןעגעלפ רעּב
 ..,הטילּפ ןעכַאמ ,תולוק

 -עֹּב טנעקעג ןעמ טָאה לָאמ םעד ךיוא זַא ,ןעקרעמעּב ייּברעד ןומ ךיא
 סעיצַאנַאגרָא ערעטסניפ יד עכלעוו ,עיצַאטינַא-םָארגָאּפ עסיוועג ַא ןעקרעמ
 "גוזעּב ןוא אנליו ןיא ןעטַאדלָאס יד ןעשיווצ טרהיפעג ןעּבָאה ןעליױּפ ןופ
 ןעדיא, לשמל זַא ,ןעגנַאלק ןעטיירּפשרעפ טגצלפ ןעמ ואוו ,ףרָאד ן'פיוא סרעד
 זַא - {ןעקַאילָאּפ 10,000 רעּביא ןוא םיחלג 12 טע'גרהעג אנליוו ןיא ןעּבָאה
 ,װ .זַא ןוא "ןעדיא ןָא ןייז םקונ ךיז ןעזומ ןעקַאילָאּפ יד,

 -לעוװו ּבעילוצ ןייז לָאז ,טכַאמ עשיליופ יד זַא ,ןעגָאז רעּבָא זומ ןעמ -
 ךס ַא םישעמ עלַא יד וצ ןעמונעב רעטציא ךיז טָאה ,זיא סע םימעט עכ
 -ץרַאװש עגיזָאד יד טכַאמ יד טָאה רעטרע ערערהעמ ןיא ,לָאמַא יו רעטסנרע
 | ,הסיפּת רעד טימ טהָארדעג ןערָאטַאטיגַא עגיד'האמ

 ךָאנ ןעוועג ץניװָארּפ רעד ףיוא ןענַאגרָא-סטייקרעכיז יד ןענעז רעדייל
 - ,אנליו ןיא רעדייא ,רעּפַאנק ךָאנ ןוא רעכַאװש ךָאנ ,טלעקיווטנע רעגינעוו
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 ןייז ןיא רעּבָאטקָא ןעט13 םעד ןיוש טָאה יקטוָאגילעשז ,נעג רעד
 רעטרעװ עצרוק ערָאלק ןיא םהסאסאוה אעקטסקט 19/8 1928 1 ,מונ (טערקעד)
 :"אטיל-לעטימ, ןופ עיצַאזינַאגרָא עכילטכער-הכולמ יד טמיטשעּב

 ךיא םענ "אטיל-לעטימ, ןופ חטש םעד ףיוא טכַאמ עטסכעה יד (4
 | ,לייח ןעשיווטיל-לעטימ םעד ןופ רערהיפנָא רעד סלַא ,רעּביא

 . "וצ ךיא לעװ ,טכַאמ רעטסכעה רעד ןופ ןַאגרָא-רהיפסױא ןַא סלַא (
 ,"עיסימָאק-סגנוריגער עגילייוורעד, ַא ןעפורפיונ
 המיחח ןיימ רעטנוא ןערעו טכילטנעפערעפ ןעלעוו ןעטערקעד עלַא (3 =
 "קעריד-טנעמַאטרַאּפעד ןעגירעהעג םעד ךרוד טרינגיסַארטנָאק ןייז ןעלעוו ןוא
 .עיסימָאק-סגנוריגער רעגילייוורעד רעד ןופ רָאט

 עכלעװ ,ןעצינערג יד ןיא טגיל אטילילעטימ ןופ חטש-הנידמ רעד ({
 ןופ ךַאמּבָא ןעשיטסיװעשלָאּב-שיװטיל םעד ךרוד ןערָאװעג טמיטשעּב ןענעז
 עיניל-קרַאמעד רעשיוװטיל-שילױּפ רעד ךרוד ןוא ,1920 ילֹוי ןעט712 םעד
 | | ,רהָאי 1920 ןופ

 ַא ןופ ןמיס םעד . יא ךיא רהיפ עינילילעטימ ןופ םעלּבמע סלַא (5
 ."ןָאגָאּפ, יד ןוא רעלדָא

 ןייא ךיא רהיפ "ןָאגָאּפ רעד ןוא רעלדָא ןַא טימ גַאלּפ ןעטיור ַא 6
 ,ןעכילטפַאש'הכולמ ַא סלַא

 ןעלעוו יז ּביוא ,הוּכ ןעגיד'בייחתמ רעייז ןערילרעפ ןעטערקעד עלַא (7
 טנעפעעג טעװ רע יװ דלַאּב ,םייסיגנודנירג םעד ןיא ןערעװו טלעטשעגוצ טינ

 ,ןערעוו
 ;טצ'מתחעג -

 .יקסווָאגילעשז .נעג

 ןופ רעדעילגטימ יד | פ לעטעצ רעד ןערָאװעג טכילטנעפערעפ זיא דלַאּב

 רעד .םינקסע רענליוו עלַא טעמּכ ,"עיסימָאק-סגנוריגער רעגילייוורעד, רעד

 עגיטרָא יד ןופ רעהעטשרָאּפ עיסימָאק רעגיזָאד רעד ןיא ןעהיצניירַא שנואוו

 ,גנוטיידעּב עסיורג ַא דנַאלסױא רַאפ טַאהעג טלָאװ סָאװ ,ןעּפורג עלַאנָאיצַאנ

 טגָאזעגּפָא ללכּב ךיז ןעּבָאה רעניוטיל יד ליײװ ,ןעּבעגעגנייא טינ ךיז טָאה

 טלעטשעגרעטנוא ןייז טעװ עכלעװ ,גנוריגער רעד ןיא ךיז ןעגילייטעּב ןופ

 םימעט עגיטכיוו תמחמ ךיױא ןעּבָאה ,ןעדיא ,רימ ;יקסוָאגילעשז ,נעג םעד
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 ,הרעד, רעד ןיא לײטנַא ןַא ןעמענ ןופ ךיז ןענָאוּפָא עלייוורעד טזומעג
 | ",מָאק ,גער

 רעטסואועּב רעד ןיירַא עיסימָאק רעד ןיא ןענעז ןעסורסייוו יד ןופ
 ןעועג טינ רעּבָא זיא סע .יקסווָאנאויא .ה רעד ןוא שטיװעקשַארַאט ןקסע
 "רָאפ עלַאנָאיצַאנ טלא - רעדָא ןענַאזרעּפ סלַא ןיירַא ייז ןענעז יצ רָאלק
 ךילטנעפע רעטעּפש ךיז טָאה עיצַאזינַאגרא עשיסור-סייוו עסיוועג ַא ןרעהעטש
 טינ ןפוא םושּב ןענעק ןררעה עדייּב יד זַא ,טגָאזעגסױרַא טמיטשעּב ןוא
 ,טנעגירעּביא .קלָאפ ןעשיסור-סייוו םעד ןופ רעהעטשרָאפ סלַא ,ןערעוו טכַארטעּב
 ךָאנ ןעוועג ,תוחּפה לכל טלָאמעד ,ןעסור-סייוו יה ייּב טייקנעסירוצ יד ןיא
 יירד יד ןופ זַא ,ןעזיווצנָא טרּפ םעד ןיא גונעג זיא סע .עסיורג ַא רהעז
 ַא "רעניווטילג סלַא ןעועג רענייא זיא יקסװָאנַאװיא רעדירּב עשיסורסייוו
 יא רעטסינימ ַא "קַאילַאּפ סלַא רעטייווצ רעד ןאטיל רענווָאק ןיא רעטסינימ
 ,.,סורסייוו, סלַא אנליוו ןיא -- רעטירד רעד ןוא ןעלױּפ

 יַאנָאיצַאנ יד ןופ רעהעטשרָאפ ןעהיצוצניירַא ןַאלּפ רעד זיא םורֲא ױזַא
 טָאה ,רעּבָא ,רַאפרעד ,ןעלַאפעגכרוד "עיסימָאק-סגנוריגער, רעד ןיא ןעטעטיל
 -עיצילַאָאק עשיאייטרַאּפ ַא עיסימָאק רעד ןיא ןעּפַאש וצ ןעּבערטש רעד ךיז
 ענעדעישרעפ ,/,ס .פ ,5, ןײרַא ןענעו סע ?ןעּבעגעגנייא עי םוירעטסינימ
 רעד טלעטשעגרָאפ טָאה עטצעל יד .,"ןעטַארקַאמעד , ןוא רעהעטשרָאפ-"ענעיכ ,
 ןופ רעציזרָאפ סלַא ,שטיװָאמַארּבַא .וװ טַאקָאװדַא ,ןקסע רענליוו רעטסואוועּב
 | ,עיסימָאק רעד

 ילעטימ ןיא זַא ,טרעלקרע דלַאּב יקסוָאגילעשז ,נעג רעד טָאה רעטייוו
 ןוא המחלמ רעד רָאֿפ ןופ גנוּבעגצעזעג עשיסור יד (1 בייחתמ ןענעז אטיל
 טַאירַאסימָאק/ רעד עכלעוו ,ןעטערקעד ןוא ןעגנונעדרָארעּפ ײלרעלַא יד 2
 -עגנָא .נעג רעד טָאה רעטייוו ,ןעּבעגעגסױרַא טָאה "רעדנעל-חרזמ יד רַאּפ
 רעליויצ ןוא רעשירעטילימ רעד ןופ ןעזיירק-ץנעטעּפמָאק יד יונעג טנעכייצ
 | ,עיצקידסירול

 -לעטימ רַאפ דוסי רעכילטכער רעטסעפ ַא ןפרָאװעג ןעּפַאשעג זיא טימרעד
 ןיד תיּב רעשילױּפ רעד ןעיובּבָא טנעקעג ךיז טָאה ךמס םעד ףיוא ,אטיל
 ןעױּבּבָא ןעּבױהעגנָא םעדכָאנ דלַאּב ךיז רע טָאה ן'תמא ןיא ןוא

 -ָאד עלעיציפַא הרוש עצנַאג ַא ןיא;יקסװָאגילעשז ,נעג רעד טָאה רעטייוו |
 ןופ תודוסי יד ןעכָארטשרעטנוא ןעגנוטערטסױרַא עכילנעזרעּפ ןוא ןעטנעמוק
 ףעטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ ,וליפַא ,ןוא רעגריּב עלַא ןופ גנוגיטכערעּבכיילג
 תוגושל יד וופ גנוגיטכעצרעּבכיילג יד ןערָאװעג טרעכיזרעפ ןיא סרעדנוזעּב
 ןוא ןעטײּברַאוצסױא (ןעגרָאמ-טנייה) ןעכיגניא רָאג טגָאזעגוצ ןליּפַא טָאה ןעמ
 ןעּבילּבעג סָאד זיא רעדייל .םעד ןעגעוו ץעזעג ןערעדנוזעּב ַא ןעכילטנעפערעפ



 יד זַא ,גידנעסיוו ,טקורעגסױרַא תועמשמ סָאד טָאה ןעמ .גָאװצ סלַא רָאנ
 ,ךילדניפמע רהעז טרּפ םעד ןיא ןענעז ןעדיא סרעדנוזעּב ןוא רעקלעּפ עגיטרָא
 רעטשרע רעד ףיוא גנורעקלעפעּב רעגיטרָא רעד רַאפ לעטימ-סגנוהיצוצ ַא סלַא
 וליפא "ןעטייקגיניילק  עשיטַארקָאמעד עניוװַא ןעגעוו ןעמ טָאה רעטעּפש ,טייצ
 בגא ןעקורד ןעמ טגעלפ טכַאמ רעד ןופ תועדומ עלַא טעמּכ .טדערעג טינ
 ,שיליוּפ ןיא רָאנ

 -נוא ןערָאװעג טכילטנעפערעפ געט עטשרע יד ןיא רָאג זיא םעד ץוח
 ןעפורפיוא הרוש עצנַאג ַא המיתח רעטרינגיסַארטנַאק ס'יקסווָאגילעשז רעט
 ָארטעגסױרַא זיא לַארענעג רעד עכלעוו ןיא ,גנורעקלעפעּב רעגיטרָא רעד וצ
 רעקלעפ עלַא ןופ טכער-גנומיטשעּב-טסּבלעז םעד ןופ רעגידייטרעפ ַא סלַא ןעט
 עגיזָאד יד ןעּבָאה לָאז ןעמ ,אטיל-לעטימ ןּופ רעקלעפ יד ןופ טרפּב ןוא
 טכילטנעפערעפ זיא סע ,טיירפעּב ןעּבָאה ייז לָאז רע ןוא ט'לווע'עּב רעקלעפ
 -רָאפ ַא טימ אטיל רענוװָאק ןופ הכולמ רעד וצ ףורפיוא ַא וליפַא ןערָאװעג
 -וצ "ךילדניירפ, ךיז ןענעק לָאז ןעמ ידּכ ,ןעטַאגעלעד ןעקישוצסױרַא גַאלש
 ַא ןהֶא ןעּבילּבעג ,ךיז טהעטשרעפ ,זיא ףורפיוא רעטצעל רעד .,.ןעדערפיונ
 ,הבושּת

 עשיווטיל יד ןעו ,ןּתעשּב ןענעז עכלעװ ,סעיסימ עשידנעלסיוא יד
 אנווָאק ןופ ןעמוקעג ,אנליוו ןיא ןעּבײלקרעּבירַא ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה הכולמ
 ךילטנעגייא ןעּבָאה ,שינערעקרעּביא עצנַאג יד טרַאװעגרעּביא ָאד ןעּבָאה ןוא
 -קעװַא טפרַאדעּב לייח ןעשילױּפ םעד ןופ שרַאמנײרַא םעד ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא
 ןוא ןעסעצסקע יד תמחמ ,ָאד רעּבָא ,ןענעז ייז ,אנווָאק ןיא קירוצ ןערהָאפ
 ןיא רימ ןעּבָאה ןעּביײלּברעפ ןערעגנעל רעייז .ןעּבילּברעפ רעגנעל ןעהורמוא
 ןעמונעגנָא טינ ןעּבָאה ןעסעצסקע יד סָאװ ,ןעקנַאדרעּפ וצ סָאמ רעסיורג ַא
 ,ןערָאװעג רעגיהור סעּפע רָאנ רעּבָא זיא סע יװ ,רעטקַארַאכ ןערעגרע ןייק
 אנליו ןיא זיא סע ,ענװָאק ןיא ןערהָאפעגקעװַא קירוצ סעיסימ יד ןענעז
 "סגנוריגער, רעד ייּב רעהעטשרָאּפ רעשיזיוצנַארפ רעליוויצ ַא ןעּבילּברעפ
 ,אנליוו ןיא ןעוועג רעהירפ ןיוש זיא רעכלעוו ,ָאמָאק 'ה רעד /יעיסימָאק
 רעסיורג ַא ןוא שנעמ רעגולק ץנַאג ַא ןעועג זיא ָאמָאק .(?"לוסנָאק, סלַא
 -- ,דניירפ-ןעליוּפ

 רעשיליוּפ רעד ןעריזינַאגרָא ןעּבױהעגנָא רעדיוו ךיז טָאה זייווכעלסיּב
 רעד םעדכָאנ ,(טכירעגיסנעדירפ) ןיד-תיּב םולש רעד רעהירפ :ןיד-תיב
 ךיז ןעּבָאה זייווכעלסיּב ,ןיד-תיּב-עיצַאלעּפַא רעד -- ףוסל ןוא ןיד-תיּב-זיירק
 סע ןוא טייקרעכיז רעכילטנעפע רעד ןופ ןענַאגרָא יד ןעױּבּבָא ןעּבױהעגנָא
 ןעועג ץלַא ךָאנ זיא טוג וצ ,רעגיהור דנעטיידעּב ןערָאװעג תמאּב זיא
 ,טייוו
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 ןיא טנַאק ןעצנַאג ןופ ןוא אנליו ןופ ,רעּבָא ,עגַאל עשימַאנַאקע יד

 | .עקיד'שואי ַא ,ערעוש ַא רהצז ןעוועג

 ןוא רעניילק ַא רהעז אנליו ןיא ןעוועג ןזיא ללכּב ןעטקודָארּפ-זײּפש

 "ללּברעפ ךָאנ ןענעז עכלעוו ,ןעטקורָארּפ בור םעד .,םוכס רעגיטשינ ַא וליּפַא

 רעשיליופ רעד ןעסעגעגפיוא ןוא טריזיוקער טָאה ,רעניווטיל יד ךָאנ ןעּב

 ,יא אטיל ןופ ןערהיפנירא .טנַאק ןעצנַאג ןיא יא ,טדָאטש ןיא יא לייח
 ךָאד זיא דנַאלסור רעגירעגנוה רעד ןופ ,ךילגעמנוא ןעוועג ,טסואוועּב יו

 -ןיּפש ןיא תוקחד רעד ּבעילוצ זיא ןעליופ ןופ וליפַא רָאנ .טדערעגּבָא ןיֹוש

 ףיא ,לייח ןעשיטסיועשלַאּב םעד ךָאנ ןענַאטשטנע זיא עכלעוו ,ןעטקודָארּפ

 | ,לערהיפוצניײרַא סָאװ ןעוועג טינ

 ,םירחוס יד ןעּבָאה ,ןעטקודָארּפ-זײּפש םוכס םעניילקוצ םעד ּבעילֹוצ
 -געסע ײלרעלַא ןוא תואובּת ןעטלַאהעּב וצ ןעּבױהעגנָא ייּברעד ,גידנעטש יו
 -עכיו טינ יד .העש ןופ ןעסקַאװ ןעמונעג תורקי רעד טָאה םעדכרוד ,גרַאוו
 -טנַא ויא לַאטיּפַאק רעד סָאװ ,ןעוועג םרוג טָאה ללכּב טנַאק ןיא עגַאל ער
 לעדנַאה רעד ,עירטסודניא רעד ןופ ,טנעקעג רָאנ טָאה רע יװ ,ךיג ןעּפָאל
 טעמּכ ןופ טייקנעטינשעגּבָא רעד ּבעילוצ ןוא םימעט עלַא יד ּבילוצ ןיא
 גידנעקוק טינ ,ןערָאװעג טריזילַארַאּפ ןעצנַאגניא -- ,רעדנעל עגימורַא עלַא
 םעד ץוח) רעקרעפדהַאּב רעד דלַאּב ךיז טָאה ענדָארג טימ סָאװ ,םעד ףיוא
 (טעטכינרעפ ןעבָאה סעקיװעשלָאּב יד ןעכלעוו ,ענדָארג ליב קירּב"ןַאמעינ
 (אדיל .ַאיװ) אשרַאװ טימ וליפַא ןוא ,ןעלעטשוצנייא ןעּביױהעגנָא רעדיוו
 רעד טלעקיווטנע ,ךילנייוועג יװ ,ךיז טָאה לעדנַאה ן'תמא םעד טָאטשנָא ,ךיוא
 ,לעגּומש

 רעד .ןעווייה ףיוא יו ,טושּפ ןעסקַאװעג טָאה טײקיזָאלסטײּברַא יד
 רעכלעו ,שארּב ןיקסװָאקנַאּב 'ה טימ טַארטסיגַאמ רעטלַא רעד) טַארטסינַאמ
 סעקיװעשלַאּב יד ןופ ןערישרַאמנײהַא םעד רַאפ תרבי םעד טכַאמעג טָאה
 ַא ןענופעג טָאה (אנליוו ןיא טרעקעגמוא רעטציא ךיז טָאה ,רעניווטיל ןוא
 "טיפ יד יב ןטסוּפ ןעועג סעקיװעשלַאּב יד רַאפ ןיוש ןיא יז .עסַאק עטסוּפ
 רָאנ זיא רעטציא .ןעטכיררעפ וצ ןייווכעלסיּב ןעּבױהעגנָא ךיז יז טָאה רעניוו
 ,טלעג עמוס עסיוועג ַא ןעוועג גנוגרַאזרעפ עלַאיצַאס ןופ גנולייטּבָא רעד ןיא
 סע "וו ,טיג ,םינּפ לֹּכ לע ,ןָאטרעפ דלַאּב טָאה טַאוטסיגַאמ רעד עכלעוו
 -בשומ ןוא רעוייה-םימותי ,ןעמייה"רעדניק יד ,רעלעטיּפש יד ,,.ןייז ףרַאד
 ערעגנעל ַא ףױא טיורּב טימ וןליפַא טגרָאזרעפ ןעוועג טינ ןענעז ס'םינקז
 רעד ,ןעמוקעּב טינ תוריכש ןייק גנַאל ןיוש ןעּבָאה עטלעטשעגנָא יד ,טייצ
 -וצסיוא ףיא אשרַאװ ןופ טלעג עמוס עניילק ַא טכַארּבעג טָאה טַארטסיגַאמ
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 טָאה ןערעייטש .טקעלקעג טינ גנַאל ףױא טָאה עכלעוו ,תוריכש ןעלהָאצ
 | ;,להָאצעג טינ רענייק

 יד ,האוולה ַא ואוו ץענרע ןעמוקעּב ,גיוא יד יו ,גיטיונ ןעוועג זיא סע
 ,ךילריטַאנ ,"האולה, ַאזַא ןעמּוקעּב טנעקעג אשרַאוו ןיא רָאנ טָאה טדָאטש
 ס'יקסוָאגילעשז זַא ,ןעסייהעג סָאד ךָאד טָאה ןעפָא לייװ ,טייהרעקניליטש
 השעמ זַא ,טסואועג ןַאד ןיוש טָאה ןעמ םגה ,םידרומ ןופ טהעטשעּב לייה
 ,..יקסדוטליּפ השצמ ןעוועג זיא יקסווָאגילעשז

 תוחפה לכל טייצ עטשרע יד ֹויא אטיל-לעטימ ןופ עגַאל עגידנסיוא יד
 ןופ ןעגנודנעוו יד ,ערָאלק ןייק טינ ןוא ערעכיז ןייק טינ רהעז ךיוא ןעוועג
 לָאז יז ,אטיל רענװָאק רעד וצ דניירפ עשילּפ ןוא ןעליוּפ ,אטיל-לעטימ
 עלַא ןענעז ןעלױּפ טימ רעדָא אטילילעטימ טימ ןעגידנעטשרעפ ןעווּורּפ ךיז
 ךיז טָאה אטיל רעכלעוו טימ ,האנש רעסיורג רעד תמחמ ,ןעלַאפעגכרוד סואמ
 ,טרפּב סרַאפ "ןעשיווטיל-לעטימ, ס'יקסדוסליּפ וצ ןוא ללכּב ןעליוּפ וצ ןעמונעּב

 .ןייק טינ ןעועג ךיוא זיא עגיל-רעקלעפ רעד ןופ ןעמענעּב רעד
 ןעסיירּבָא םעד ךָאנ ךיז וצ ןעמוקעג זיא יז ןעוו ,עגיל-רעקלעפ יד ,רעטוג
 ,דיר עטסעפ ןעדער ןעּבױהעגנָא דלַאּב טָאה ,יקסווָאגילעשז ,נעג ןופ "ךיז
 -לעשז "ךרומ, םעד טעװ ןעלױּפ ּבױא ןוא ,אטיל וצ טרעהעג אנליוו זַא
 טגיטיונעג ןייז עגיל-רעקלעפ יד, טעװ ,קירוצ ךיילג ןעפורּבָא טינ ן'יקסווָאג
 ייּברעד רעּבָא ךיז טָאה סע .,"אנליוו ןינע םעד ןיא ןעלטימ ערעווש ןעמענוצנָא
 ,ןצּפמעטוצּבָא טיײקפרַאש יד גולק טכוז ןוא טגייווש ךיירקנַארפ זַא ,טלהיפעג
 ןעמ ןעו ,העש רעטוג רעד ףיוא ןעטרַאװ ,ךיוא רשפא - ןוא טייצ ןעניוועג
 ,.עגיל-רעקלעפ רעד ךרוד ןעלגומשכרוד ךיג ןענעק ןינע םעד טעװ

 ןייק טינ רהעז ןוא רהעז ןעוועג ךַאז עצנַאג יד זיא רעּבָא עלייוורעד
 רָאנ זיא סע ןזיא רשוי רעד ואװ ,רָאלק וליפַא ןעװעג זיא סע .ערָאלק
 טימ תונשקע עשיװטיל יד יז חצנמ טעװ סע רעװ ,רָאלק טינ ןעוועג
 ענעהעשעג. ס'יקסדוסליּפ רעדָא ,טכער ןעט'לווצ'עב , םעד רעּביא יירשעג רעייז
 ..ךיירקנַארפ ןופ ןעטלַאהרעטנוא םעד טימ "ךַאז

 ןיא "ךַאז רעשיליוּפ רעד, רַאפ העשילרוג רערעווש רעגיזָאד רעד ןיא
 .עג רעדָא ןעשיטילָאּפ ןעטסעפ ַא ןיא רהעז ךיז גידנעגיטיונ ,טנַאק רענליוו
 -נָא םינקסע עשיטילָאּפ עשיליוּפ יד ןעּבָאה ,טקנופ-גנורַאּפשנָא ןעכילטפַאשלעז
 ךיז לָאז סע ּבױא ,לֹּכ םדוק ךיז וצ ןעהיצוצ ידּכ ,תוחוּכ עלַא טגנערטשעג
 יז חֹוּכ ןעטריזינַאגרָא סנעמעװ ,ןעדיא יד - םעדכָאנ ,רעניווטיל יד ,ןעזָאל
 ןעסור-סייוו יד ,לּכ ןורחא ,ןוא טריּפשעג ,רהעמ ץלַא רעטייוו סָאװ .,ןעּבָאה
 ,רעכלעוו ,גנורעקלעפעּב רעגיטרָא רעשיליוּפ טינ רעד ןופ לייט םעד .ה .ד
 ןעטלָאװ ,,,ןערילימיסַא גנירג רעייז ןעזָאל ךיז טעװ ,טכודעג ךיז טָאה ייז יו
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 טינ ַא ףױא ךיוא ןערַאּפשנָא ןענעק אנליוו ןינע םעד ןיא ןעקַאילָאּפ יז ךיז
 ערעייז ,ךיז טהעטשרעפ ,סָאד טלָאװ ,גנורעקלעפעּב| רעד ןופ לייט ןעשיליוּפ
 ...ןעּביוהפיוא קרַאטש ןעטנַאש

 ןעטנעמעלע עלַא יד ןעהיצוצנײרַא ן'יקסווָאגילעשז ןופ בּורּפ רעד לייוו
 ןעּבעגעגנײא טינ ךיז טָאה "עיסימָאק עגידנעריגער, יד ןיא ןָא ּבױהנָא ןופ

 ןעפַאש ןעגעװ ןעטיײּברַא ןעּבױהעגנָא דלַאּב רעקיטילָאּפ עשיליופ יד ןעּבָאה

 םינימה לֹּכמ רעוהטיללּכ ןעשיװצ "גנוגינייארַאפ עכילטפַאשלעזעג,א

 -לעזעג רעשיליוּפ רעד ןעשיווצ ןוא ןעטעטילַאנָאיצַאנ עטנהָאמרעד עלַא ןופ

 וצ ןעּבױהעגנָא אנליװ ןיא ןעגנוטייצ עשיליופ עגינייא ןיא טָאה ןעמ ,טּפַאש

 ןופ ןויער םעד רעדנוזעב ןוא ללכב תוברקתה ןופ ןויער םעד ןעריטנַאל

 "ַאט ןוא שיגרענע רעדנוזעּב ץנַאג .טיּבעג ןעלערוטלוק םעד ףיוא תּובױקתה

 .רעשילּפ רעטסואועב רעד טקורעגסױרַא הלאש עגיזָאד יד טָאה לופטנעל

 "עגוצ ןענעז סע ןעמעוו וצ ,(*יקסווָאקנַאי וַאלסעשט 'ה טסילַאנרושז ןוא ןקסע
 ןעּבָאה ,ןעדיא ,רימ .םינקסע עקניל רקיע רעד ,ערעדנַא ךיוא דלַאּב ןענַאטש

 ךיא .ןויער ןעטוג םעד ןעציטשוצרעטנוא טייקטיירג טימ ןעפורעגּבָא ךיוא ךיז

 םעה טעדנירגעּב ןוא טסירגעּב "דניירפ , ןיא ןעלקיטרַא עכילטע ןיא ּבָאה

 ןיא ,ןָאטעג סָאד ּבָאה ךיא .ןעקַאילָאּפ ןוא ןעדיא ןעשיווצ תּוברקתח ןופ ןויער
 .ןעגידלַאּב ַא טרַאװרעד ןופרעד בָאה ךיא לייוו טינ ,ןעקַאילַאּפ וצ ץַאזנעגעג
 טיול ,רָאנ ,ןעועג טינ ךיא ןיּב וויאַאנ ױזַא ,ןיינ ,אצוי-לעֹוּפ ןעכיג ַא רעדָא/

 ןעלטימ עלַא טימ ןוא תֹוחֹוּכ עלַא טימ ןעמ זומ ,גנונייצרעּביא רעפיט ןיימ

 ַא ןָא ןוא רעהפױא'נַא ןָא תוברקתה רעניזָאד רעד וצ ןעבערטש גידנעטש
 רעקיטילָאּפ ןוא רָאטקָאד ,שנעמ סלַא ןעּבעל ןעצנַאג ןיימ ןיּב ךיא ,הקספה
 ..ןויער ןעגיזָאד םעד יירט עּביִלּבעג

 דלַאּב ךיז ןעּבָאה רעוהטי-ללּכ עשיסורטייוו ןוא עשידיא ,עשיליוּפ הייר ַא
 תוריד-טַאוװירּפ ןיא דנעװָא ןיא טייצ וצ טייצ ןופ ןעּביילקוצפיונוצ ןעּבױהעגנָא
 ןוא (ןעטוטַאטס) תונקּת יד ןעטיײּברַאסױא ןעּבױהעגנָא םענייא ןיא טָאה ןעמ ןוא
 -לַאה טגצלפ ןעמ ,"בולק-ןעטעטילַאנָאיצַאנ, רעדָא ,חרבח-תוברקתה אזַא ןופ ןעליצ
 -קלָאפ ,טסגוק ןעגעוו ןעדער טגעלפ ןעמ ;ןעגַארטרָאפ עלערוטלוק--שירָאטסיה ןעט
 טימ ןעגידנע ייברעד גידנעטש טגעלפ ןעמ ןוא .וװ .זַא ןוא עטכישעג ,רָאל
 ץלַא ןופ רהעמ טנעמָאמ םעד ןיא טָאה סָאװ ,םעד טימ טסייה סָאד ,קיטילָאּמ
 יד ףיוא ךיז ןעּבָאה דלַאּפ .רעטימעג יד טגעוועּב ןֹוא תוחומ יד ןעמונרעפ
 םעד וצ זיּב עטמַאעּב עכיוה ךיוא ןעזייװ וצ ןעּבױהעגנָא תופיסא עגיזָאד
 יד ,שטיוװָאמַארּבַא דלָאטיוװ 'ה ,"עיסימָאק רעגידנעריגער, רעד ןופ רעציזרָאפ

 ,גנןלײטּבָאעסערּפ רעד ןופ ףעש ןוא ?ַאװָאיַארק ַאטצזַאגק רעד ןופ רָאטקַאדער (*
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 דלַאּב ּבָאה ךיא ,רעטקַארַאכ ןעשיטילָאּפ ןייר ַא ןעמונעגנָא דלַאּב ןעּבָאה תופיסַא

 םרָאפ רעטרעלעמשרעפ ַא ַא לעסיּב ַא ןיא ןעגנורעדָאפ עשידיא יד טקּורעגסױרַא
 יד עלייוורעד טקורעגסױרַא ּבָאה ךיא .,עימָאנָאטױא עלַאנָאסרעּפ"לַאנָאיצַאנ ןופ

 -ץנעטעּפמָאק ןעטיירּב ַא טימ ןוא עכילטלעו) תולהק יד ןופ עיצַאזינַאגרָא

 ןעּבָאה ייּברעד ,(עשיאערּבעה ןוא עשידיא) ןעלוש עלַאנָאיצַאנ יד ןוא (זיירק
 -רעדיוו ןעקרַאטש ַא ןָא ןעסױטשעגנָא ןָא ּבױהנֶא ןופ ןיוש ךיז ,ןעדיא ,רימ

 הכולמ; ןעגעוו ןעזַארפ עטסואוועּב יד ,סקניל ןופ יא ,סטכער ןופ יא דנַאטש

 -יטַארַאּפעס , ןעגעו ,"סעיגעליװירּפ, עטש'רמֹולּכ ןעכוז ןעגעוו ,"הכולמ ַא ןיא

 טלַא ןופ ןעטָאשעג ךיז ןעּבָאה וו ,זַא ןוא ןעדיא .דצמ ןעגנוּבערטש "פשיטס

 ןוא ןעפרַאװעגקעװַא דייר-תוברקתה עסיז יד ןעמ טָאה זייווכעלסיּב ,ןעטייז

 ןעלוש ןעגעװ ןא הליהק עזעיגילער - ַא ןעגָאלשעגרָאּפ ןנוא טָאה ןעמ

 עכלעזַא ןעלױּפ ןיא ןעּבָאה ןעליו ןעדיא, :טלעקנייוקעג ללכּב ןעמ טָאה

 ..!דנַאלגנע ןוא אקירעמַא ןיא ןליּפַא טינ ןעּבָאה ייז עכלעוו ,ןעלוש

 דלַאּב ךיז טָאה תופיסַא עלַא יד ןופ טייקגיזָאלטכורפ עשיטילָאּפ יד

 .ןערָאװעג לטּב ןילַא ךיז ןופ ןענעז תֹופיסַא יד ןוא ןעזיױועגסױרַא רָאלק

 ןעקַאילָאּפ ןעשיווצ תּוברקתה עכַילטּפַאשלעזעג ןופ בורּפ רעד זיא ױזַא

 ףיוא גידנעקוק טינ ,ןעלַאפעגכרוד ךיוא טנַאק רענליוו ןיא ןעקַאילָאּפ-טינ ןוא

 ןעמעלַא רַאפ רחעמ טסלָאמַאד םעד ןיא ךיז ןעּבָאה ןעקַאילָאּפ יד סָאװ ,םעד

 "ַאּפ יד ןופ דלוש רעד תמחמ רָאנ בורּפ רעד ןיא ןעלַאֿפעגכרוד ,טגיטיונעג

 ןופ ןוא רעטקַארַאכ ןעשיליפ םעד ןופ ןערעלהעפ עטסערג יד וצ ,ןעקַאיל
 "יד ןעצַאשוצרעּביא היטנ יד ןענעכעררַאפ ןעמ זומ ,קיטילָאּפ רעשילוּפ רעד

 -עג זיא סע ..רענגעג יד ןופ תֹוחֹוּכ יד ןעצַאשוצרעטנוא ןוא תֹוחֹוּכ ענעגייא

 ןופ ,תוחנה עניילק ךרעּב טימ טנעמָאמ ןעגיזָאד םעד ןיא גנירג רעייז ןעוו

 טינ ,* ןעלייטרוארָאפ עשיליוּפ יד ןעדייל רָאנ טנָאקעג ןעּבָאה סע ץעכלעוו

 -ביה א ךיז וצ ןעהיצוצ -- ,ןעסערעטניא עלַאנָאיצַאנ עשיליוּפ ע'תמא יד רעּבָא

 -עג רעּבָא טָאה ןעמ ,,,דנַאל ןיא ןעטנעמעלע עשיליוּפ טינ ידו ןופ לייט ןעש

 טינרָאג טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ,רעהעטשרָאפ יד טימ/ ךיז ןעליּפש רָאנ טלָאװ

 "עג טָאה ןעמ .ןערַאנּבָא .ןעזָאל ךיז ןעלעוו ייז זַא ,ןעטרַאוורעד טנעקעג

 ..דייר עסיז טימ רָאנ ןעמוקכרוד ןעמ ןעק לשמל ןעדיא טימ זַא ,טניימ

 +צשז רעד ןופ ּבױהנָא םעד ךָאנ ןעכָאװ יירד רעּבירַא םיוק ןענעז סע

 ןערָאװעג זיא טנַאק רענליוו ןופ גנורעקלעפעּב עצנַאג יד יו ,ַאדַאיקסווָאגיל

 -טנעפערעפ גנולצולּפ זיא סָאװ ,"טערקעד, ַא ךרוד ןעקָארשעגרעּביא קרַאטש

 .1900-1893 גנעגרהָאי יד טסנעיד-רעטילימ ןיא ןעפור, ןעגעוו ןערָאװעג טכיל

 ג

 ,טזיניווָאש רעטסרעסיוא רעד רעדָא (?
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 רעכלעוו ,טערקעד ןעטנהָאמרעד םעד ןופ ןעלקיטרַא ייווצ עטשרע יד
 :עניווַא ןעועג ןענעז ,1920 רעּבמעװָאנ 2 םעד ןעּבעגעגסױרַא ןערָאװעג זיא

 -עג ןעגילייווטייצ, םעד ןופ 9 לעקיטרַא םעד ןופ ךמס ן'פיוא ,1 ,טרַא;
 חטש ןעצנַאג ץפיוא ךיא סייה "טסנעיד-רעטילימ ןופ תובייחתה ןעגעוו ץעז
 ָאבעג ןענעז סָאװ ,רענעמ יד ןופ עיצַאיליבָאמ יד ןעכַאמ אטיל-לעטימ ןופ

 ,1893 ןוא 1894 ,1895 ,1896 ,1897 ,1898 ןעיהָאי יד ןיא ןערָאװעג ןער

 טנעדרָארַאפ ןיא 1899 ןוא 1900 ןערהָאי יד ןופ עיצַאזיליּבָאמ יד ,2 ,טרַא

 ןופ תובייחתה ןעגעװ ץעזעג ןעגילייווטייצ םעד ןופ 3 .טרַא ןופ ךמס ן'פיוא

 עטסגינעוניא רַאּפ טנעמַאטרַאּפעד ןופ רָאטקעריד רעד ,"טסנעיד-רעטילימ
 ,,6.6/ םינינע

 ןעלַאפעגנָא זיא עכלעוו ,קערש יד ןעלעטשרָאפ גנירג ךיז ןעק ןעמ

 רעּבָא זיא סע ;הרושב רעגיזָאד רעד ייּב גנורעקלעפעּב רעגיטרָא רעד ףיוא

 ןיּב לייװ ,גנורעדנואוורעפ עסיורג ַא ךיױא רָאנ ,קערש ַא רָאנ טינ ןעוועג

 ירד עלַא רַאפ ןעשטייד יד וליּפַא ,טנַאּפּוקַא ןייא ןייק ךָאנ טָאה רעטציא

 םוצ גנורעקלעפעּב עגיטרָא יד טרעדָאפעגפיוא טינ עיצַאּפוקֶא רעייז ןוֿפ רהָאי
 ,טסנעיד-רעטילימ

 טכער-רעקלעפ םוצ הריּתס רעטסקרַאטש רעד ןיא טהעטש גנורעדָאפ ַאזַא
 :רעפ ןופ "טקַאפ םענעהעשעג, םעד ןופ טָאה ןעמ זַא ,רָאלק ןעוועג יא סע
 "ַנײרַא ןופ טקַאֿפ םענעהעצשעג ןעגידרעטייוו ַא ןעכַאמ טלָאװעג אנליוו ןעמענ
 -הענרעפ רעצנַאג רעד (עיצַארָאּפרַאקניא) ןעליוּפ ןיא טנַאק רענליו ןעמהענ
 ,ןערָאװעג (טנעקרענָא טינ םענייק ןופ רעטציא ויּב ךָאד ןזיא רעּבָא ןעמ
 -זעד, ןופ עזַארפ רעדָא ?עירָאעט, עשיטסַאטנַאֿפ יד ןעליוּפ ןופ וליפא
 ךיז רעטנוא דוסי ןעכילטכער םוש ןייק םינּפ לֹּכ לע ךָאד טָאה ןָאיסקענַא
 ,,,טיג

 ןעועג סיועג ןענעז עיצַאזיליּבָאמ רעײנ רעד טימ ןעדעירפוצ טינ
 -ןיטָאירטַאּפ, ײלרעלַא יד ןוא תומחלמ יד ןיוש ןעּבָאה ןעמעלַא לייוו ,עלַא | 

 וצ ןעקעװ םעד טימ םויטימעסיטנַא רעד וליפֲא ,ןלַאה ןופ ןעכָארקעג "ןעמ
 ןוא ןעסערעד טנַאק רעגליו ןיא! ןעמעלַא ןיוש ןעּבָאה ןעדיא ףיֹוא המקנ
 טעמּכ גנורעקלעפעב רעשילױּפ רעד ןופ לייט ןעכילרהע םעד ףיוא ןיוש ןעּבָאה
 יד ןוא ?סעצוָאיָאוזַאר, יד סָאװ גידנעקוק טיג ,טַאהעג טינ גנוקריוו ןייק
 גידנעלעוו ,טיוה ןופ ןעכָארקעג ןענעז סעיצַאזינַאגרָא-טָארגָאּפ = עגירעּביא
 -יװָאש םעד גידנענעכער טינ ,,,לרעיײפ-םָארגָאּפ ַא יב טנעה יד ןעמערַאװנָא
 -ןעסַאג ןעלעקנוט םעד ןוא גנורעקלצפעּב רעשילוּפ רעד ןופ לייט ןעשיטסיג
 ןיא ,קוליח םוש ןייק ןָא ,רעטײּברַא יד סרעדנוװעב ןוא עלַא ןעּבָאה ,ןומה
 !ןעמהענ סָאד לָאז ףוס א :ןעירשעג לֹוק ןייא
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 טלָאװעג טינ תוּבס עכילדנעטשרעפ ּבעילוצ ןעּבָאה ןעקַאילַאּפ *װ ּביוא
 יד ןָאטעגּבָא סָאד ןעּבָאה ,'עיצַאזיליּבָאמ; רעד ןעגעג ןעטערטסױרַא ןעּפָא
 | .ןעדיא ןוא רעניווטיל ,ןעסורסייוו

 רענליו רעד ייּב "טעטימָאק ןעשיטילָאּפ , םעד ןעפורעגפיונוצ ּבָאה ךיא
 ,"עיצַאזיליּבָאמ ןינע םעד ןעטכַארטעּב וצ טנעלעגרָאּפ םהיא ּבָאה ןוא (* הלהק
 ,ןעײטרַאּפ יד ןיא ןערָאװעג טכַארטעּב רעהירפ זיא ןינע רעד יו ,םעדכָאנ
 ןערָאװעג ןעמונעגנָא טעטימָאק ןעשיטילָאּפ ןופ גנוציז רעטייווצ רעד ףיוא זיא
 ןופ ןעמָאנ ןיא עיצַאזיליּבָאמ רעד ןעגעג ןעריטסעטָארּפ וצ הטלחה ַא דחא הּכ
 ךעמונעגנָא ךױא זיא טסעטָארּפ רעד .טנַאק ןופ גנורעקלעפעב רעשידיא רעד
 ,ןערָאװעג ןעּבירשעגרעטנוא ןוא

 רימ ןעּבָאה (שיליוּפ ןיא סקניל ,שידיא ןיא סטכער) (**טטעטָארּפ םעד
 :רעדנעגלָאפ זיא טלַאהניא ןייז ,יקסווָאגילעשז ,נעג םעד טגנַאלרעד

 אנליוו ןיא הלהק עשידיא יד
 םוידיוערפ = -

 1920 רעּבמעוװָאנ

 ץנעלעסקע ןייז וצ
 .יקסווָאגילעשז לַארענעג

 -לעטימ ןופ עיסימָאק-סגנוריגער רעגילייווטייצ רעד ךרוד רעד |
 -סױרַא טָאה עיצַאזיליּבַאמ ןעגעו טערקעד רעטכילטנעפערעפ אטיל
 ןעטכיש ענעדעישרעפ ןעשיווצ גנוגיהורמואעּב עקרַאטש ַא ןעפורעג
 -קעד רעגיזָאד רעד .דנעגעג רעזנוא ןופ גנורעקלעפעּב רעד ןופ
 -ילימ םוצ ךיז ןעלעטש ןעגעוו להעפעּב ַא טלַאהטנע רעכלעוו ,טער
 -לעמ טינ רַאפ ןעפָארטש עגנערטש ןופ גנוהָארד ַא טימ טסניד-רעט
 טעטרַאוװרעדמוא ץנַאג גנורעקלעפעּב רעד רַאפ ןעוועג זיא ,ךיז ןעד

 עטָארטרעפ ןעװעג ןענעז הלהק רענליוו רעד ןופ טעטימָאק ןעשיטילָאּפ םעד ןיא (=*

 'צ געז םעד ץוח ."ןויצ-ילעופ, ןוא "דנוב, ץוח ,ןעיי.רַאכ עשיטילָאּפ עשידיא רענליוו עלַא

 ,ןייארעפ- רעקרעװדנַאה רעד ןוא-םירחוס רעד ןעטָארטרעפ םהיא ןיא ןעוועג

 ךוא שינעליײַא ּבעילוצ ןעהעזרעפ ַא ךרּוד ךיז טרעלקרעד שידיא רעטכעלש רצד (*7

 | ,שינעהערדרעפ
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 ענייא טגלָאפעג ןעּבָאה עכלעוו ,ןעגנוריגער טכַא יד ןופ טנייא ןייק
 -רעפ ַאזַא טָאה ,רהָאי 7 עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא ערעדנַא יד ךָאנ
 סָאד ןעטלָאװ ןעגנוריגעֶר עלַא יד ןעוו .ןעּבעגעגסױרַא טינ גנונדרָא
 -עג ןעװעג דנעגעג רעזנוא ןופ רעגיואונייא יד ןעטלָאװ ,ןָאטעג
 רעד ןעגעג ןעשטייד יד !טימץי ןעמַאזוצ ןעפמעק וצ רדסּכ ןעגנואווצ
 יָאּפ יד טימ ,ןעקַאילַאּפ יד ןעגעג רעניווטיל יד טימ ,עיצילַאָאק
 -ַאילַאּפ יד ןעגעג עטצעל יד טימ ,סעקיוועשלַאּב יד ןעגעג ןעקַאיל
 ייגער רענװָאק ןופ רעניוטיל יד טימ -- ףוס םוצ ,וװ .זַא ןוא ןעק
 !ץנעלעסקע רעייא ןופ רעטילימ םעד ןעגעג גנור

 "עג טלָאװ עיצַאוטיס אזַא זַא ,ךילדנעטשרעפטסבלעז זיא סע
 יילגעמנוא ץנַאג ַא דנעגעג ועזנוא ןופ גנורעקלעפעב רעד רַאפ ןעוו
 זיּב יד ןופ ענייא ןייק טָאה רעּבירעד ןוא ךַאז עכילריטַאננוא ןוא עכ
 -נידעּה עכלעזַא ייּב גיטכיר רַאפ ןענופעג טינ ןעגנוריגער עגיטציא
 עג שיטקַאפ טָאה יז שטָאכ ,וויזירּפ-גנַאװצ ַא ַא ןעדנעװאוצנָא ןעגנוג
 ,ןצרעד טכַאמ יד סַאה

 -עג רעזנוא ןיא עיצַאזיליּבָאמ ןעגעוו להעפעּב רעד זיא םעדרעסיוא
 ןעּפיצנירּפ-דנורג יד 'ןופ טקנוּפ"דנַאטש ןופ גיד'רשוי טינ ךיוא דנעג
 טכַאמעגטנאקעּב ןענעז סָאװ ,גנוריגער רעשיווטיל-לעטימ רעד ןופ
 ,טנַאק רעזנוא ןיא טכַאמ יד ןעמענרעּביא ן'תעּב ןערָאװעג

 רעזנוא ןעמונרעפ טָאה ץנעלעסקע רעייא ןופ רעטילימ סָאד
 ףיוא גידנעזייװנָא ,גנומיטשעבטסבלעז ןופ גנוזָאל ן'רעטנוא דנעגעג
 ןפיױא אטיל רענװַאק רעד וצ הנעגעג רעזנוא ןֹופ גנוטפעהוצ יד
 םעד ןָא דנַאלסורףןעטעװָאס טימ ךַאמּבָא-סנעדירפ רהיא ןופ ךמס
 "רעייפ ץנעלעסקע רעייא טָאה ,אפוג גנורעקלעּפעּב רעד ןופ םּכסה
 "וצסיֹורַא יירפ טכער םעד טימ גנורעקלעטעּב יד טגיליוועב ךיל
 "ניא ןערעװ לָאז דנעגעג רעזנוא יצ ,ינע םעד ןעגעװ ךיז ןעגָאז

 לָאז יז רעדָא תוכולמ עגידניריטסיזקע יד ןופ ענייא וצ טרירָאּפרָאק
 ,סלָאמַאד טשרע ןוא ; טייקגיגייא-הכולמ עגידנעטשטספלעז ַא ןעדליּב
 -לעפעב רעד ןופְו ןעליו רעד ןערעװ טרעלקעגפיוא טעװ סע ןעו

 "הכולמ יד טרעהעג סע ןעמעוװ וצ ,ןערעװ רָאלק טעװ ,גנורעק
 גנורעקלעפעּב יד ןעפור וצ טכער סָאד טרעהעג ןעמעוו ןוא טכַאמ
 ןערעוש רהעז ךיוא רעּבָא ,ןעלופנערהע ןטסכעה םעד ןייז םייקמ
 ּוהַּב םעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןענייושרעפ ןענעק טינ סָאד ,בוח
 "װָאק ןוא אטילילעטימ ןעשיווצ טרהיֿפעג טעװו רעכלעוו ,גירק-רעד
  ןופ לרוג רעד זַא ,גנוגייצרעביא עפיט יד ךיוא ןוא אטיל רענ
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 ןעגניווצ -- ןייזילּכ ךרוד ןערעוו טזיילעג טינ טעװ דנַאל רעזנוא
 רעיא ןעטעּב וצ טנַאק רענליו ןופ גנורעקלעפעב עשידיא יד
 עכילדירפ ףיא טיײקמַאזקרעמפיוא עצנַאג יד ןעדנעװנָא ץנעלעסקע
 ,םינינע-טיירטש יד ןערילוגער םייּב ןעלטימ

 רעייא ןעטעּב דֹובּכ םעד הלהק עשידיא יד טָאה רעּבירעד
 ןיּב ויזירּפ-סגנַאװצ םעד ןעגיילוצּבָא ןעגיליועּב וצ ץנעלעסקע
 ןופ לרוג רעד ןרעװ ןעסָאלשעּב טעװ סע ןעװ ,טנעמָאמ םעד
 ,טנַאק רעזנוא

 ,יקסדָאגױו בקעי ר"ד הלהק רעד ןופ רעציזרָאפ

 ּ , ,גרוּבסנעגצר/ 'ףסוי ר"ד
1 

 , ײטרַאּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ :

 דַאּבַאש ,צ ר"ד 'ײטרַאּכ רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ 4

 .יקצינעקלָא 'ה ןיירעט-םירחוס םעד ןופ ש

 ,קורק .א ןיירעפ-רעקרעװדנַאה ןופ = }

 ,ןייטשגיּבור ברה "תודחא, ןופ// ,

 ,ליװָאטנַא 'ה 0 ןויצ-לריעצ ןופ

 טימ ,ןעסורסייוו יד ןוא רעניווטיל יד עיצַאזיליּבָאמ רעד ןעגעג ןעטסעטָארּפ
 רעד ,טקַאטנָאק ַא ןיא ןענופעג טיצ עצנַאג יד ךיז ןעּבָאה רימ ןעמעוו
 םעד ץוח טָאה ןוא רעפרַאש ַא רהעז ןעװעג זיא טסעטָארּפ רעשיסורסייוו

 ערעייז טגנַאלרעד ןעּבָאה ,זנוא ךָאנ העש רָאּפ א ,גָאט ןעגיּבלעז םעד

 :עגניירַא טָאה לייח רעשילױּפ רעד עכלעוו ,תורצ עלַא טנעכערעגסיוא
 ,ףרָאד ןעשיסורסייוו ןיא טכַארּב

 ןיא המוהמ עסיורג ַא ןעפורעגסױרַא ןעּבָאה ןעטסעטָארּפ עלַא עגיזָאד יד
 ןעהעטש ןעדיא זַא ,ןעהעזרעד ,סנעטשרע ,טָאה ןעמ .ןעזיירק עגידנעריגער יד
 יד זַא - סנעטייוצ ןוא טכער ערעייז רַאפ ףמַאק רעיײז ןיא ןיילַא טינ
 יד ייַּב ךָאנ ּבָאה ךיא עכלעוו ןעגעװ ,"עטקירדרעטנוא יד ןופ גנוגינייארעפ,
 ...טְקַאפ רענעהעשעג ַא ןערָאװעג זיא ,טדערעג ןיוש ןעקַאילַאּפ עטשרע

 ,"טכַאמ רעד ןופ שזיטסערּפ, םעד ּבעילוצ ,ךָאד ןעמ טָאה ,ךילריטַאנ
 -ָאװעג רעּבָא זיא ןעמ ,עיצַאזיליּבָאמ רעד ןופ הריזג יד ןעפורּבָא טנעקעג טינ
 ַא אקוד טלעטשעג ךיז טָאה עיצַאיליּבָאמ רעד וצ .רעגיטככיזרָאפ ןער
 ..ףָארטש ןעלהָאצ טלָאװעג טינ טָאה סָאװ ,ןעדיא סרעדנוזעּב ,םלוע רעסיורג



: 

 טָאה עטצעל יד סָאװ ,עגיל"רעקלעפ רעד ןופ עיסימָאק-לָארטנָאק יד
 יד ןיא אנליו טּפַאכרעפ טָאה יקסווָאגילעשז יוװ ,םעדכָאנ דלַאּב טקישעגסױרַא
 -ָאטקָא טפלעה רעטייװצ רעד ןופ זיא ,ךוסכס ןעשיװטיל-שיליוּפ ןופ רעטרע
 םענעגייא רהיא ןיא אנליוו ןוא אנוװָאק ןעשיווצ ןערהָאפעגמורַא קר 1920 רעּב

 -נעּבָאה ,םוקמ רעלַאירָאטירעטסקע'נַא סלַא ,טכַארטעּב ךיז טָאה רעכלעוו ,גוצ
 יד טימ ןוא טייז ןייא ןופ גנוריגער רענוװַאק רעד טימ ן'תעדה'בושי גיד
 אנליוו ןיא (.דנַא ןוא יקסווָאקַאסָאק 'ה) גנוריגער עשיליוּפ רעד ןופ רעהעטשרָאפ
 :ףענָא טינ לעיציּפָא יז טָאה יקסווָאגילעשז ,נעג םעד .טייז רעדנַא רעד ןוֿפ
 ןופ רעהעטשרַאפ םענעי רעדָא םעד ןערעטש טינ רעּבָא טגעלפ סָאד .טנעק
 -וָאקַאטָאק 'ה םעד טימ םענייאניא ,ןעגנולדנַאהרעטנוא ןערהיפ , יקסווָאגילעשז
 .עיסימָאק-לָארטנַאק רעד טימ ,יקס

 .סגעטשרע ;ןעליצ ייוִוַצ ןערָאװעג טלעטשעג זיא עיסימָאק- לָארטנָאק רעד
 ןוא ןעליּפ ןוא אטיל ןעשיװצ דנַאטשליטשנעּפָאװ ַא לּכ-םדוק ןערהיפכרוד
 ."ללש ןוא ןפוא םענעי רעדָא םעד ףיוא ךוסכס םעד ןעגיטייזעב -- סנעטייווצ
 | ,רעדנעל עדייּב יד ןעשיווצ םולש ןעטסעפ ַא ןעס

 ,ערעווש ַא רהעז ןעוועג זיא לעיצ ןעטשרע ןופ גנוכיירגרעד יד ןיוש
 "םבושי ןערהיפ וצ טגָאזענּבָא לָאמ עלַא רַאפ לָאמנייא ךיז טָאה אטיל לייוו |

 ןטושּפ ַא סלַא ,טכַארטעּב טָאה יז ןעכלעוו ,ץ'יקסווָאגילצשז ,געג טימ ןתעדה
 טשרָאקַא ךָאד ךיא ֿבָאה, ,ט'הנעט'עג אטיל טָאה ,"רעּבָא ןעלױּפ טימ ,, {"ןלזג,
 "נָאק רעד ןופ שארּב ?,,,דנַאטשליטשנעכָאוו ַא ןעטָאלשעג (רעּבָאטקָא 8 םעד)
 קינווָאקלופ רעשיויוצנַארפ רענולק רעד ןענַאטשעג ןיא  עיסימָאק-לָארט
 ,רידנַאמָאק-רעּביױא ןעשיסור םעד ןופ טנַאטידַא רענעזעוועג רעד ,ינידרַאש
 ,ךערּפשעג ןערעגנעל ַא ןיא ,יגידרַאש ,שטיװעיַאלָאקינ יַאלַאקינ טשריפסיורג
 ףיוא טָאה ,רעטעּפש רזָאי בלַאה א ךרעּב טַאהעג םהיא טימ ּבָאה ףיא ןעכלעוו
 יר יװ ,ןעלױּפ ןופ אנוש םענעסָאלשטנע 'נַא ןופ םשור םעד טכַאמעג טינ רימ
 א ןעוועג זיא רע !ןעירשרעפ םהיא ןעּבָאה ךןעלטעלּב- ןעסַאג עטכער עשיליוּפ
 "עג ,קיטילָאט עשיזיוצנַארפ ַא טרהיפעג טָאה רעכלעװ ,זיוצנַאר פ רעגולק
 יד ןיא ןעכַאמ טעוװ יז סָאװ ,םשור םעד ףױא טכַא נינעוו ללברעד גידנעב
 - .ןעזיירק עגעי רעדָא

 עיסימָאק-לָארטנָאק רעד ךיז טָאה תולעמ עלַא יד ףיוא גידגעקוק טינ
 - ףגאטשליטשגעפָאװ ַא ןעסילש וצ ןעּבעגעגנייא טייצ .רעצרוק ַא ףרע לפל ןיא
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 -לעיציפָא ןעטייהעג טָאה סָאד יו ,רעדָא ן'יקסווָאגילעשז ןוא  אנווָאק ןעשיווצ
 םעד ןערָאװעג ןעּבירשעגרעטנוא זיא םעד ןעגעוו טנעמוקָאד רעד ..,ןעלוּפ ןוא
 נַאנופ ייּברעד ןענעז ןעעמרַא עדייּב .ןעטייז עדייּב ןופ 1920 רעּבמעווַאנ 0
 -ניײרַא ןענעז סע ןעכלעוו ןיא ,סַאּפןעלַארטײנ ַא ךרוד ןערָאװעג טקורעג רעד
 ןעּגָאה םידדצ עדייּב עכלעוו ףיוא ,טניווריש ןוא יציָארדעג ןערָאװעג ןעמונעג
 .טרידנעטערּפ

 גנוכיירגרעד יד ןעועג זיא ,רערעווש ךרעּב טינ רָאג ,רערעווש ךס ַא
 -ָאק-לָארטנָאק רעד ןערָאװעג טלעטשעג זיא רעכלעוו ,לעיצ .ןעטייווצ םעד ןופ
 העליוּפ טימ אטיל ןעכַאמ-דניירפטוג םעד -- עגיל-רעקלעפמ רעד ןופ עיסימ
 ,ןערָאװעג טכיירגרעד טינ תוחּפה-לכל רעטציא זיּב ךָאנ זיא סָאד

 -עשז ךיז טָאה אנליו ןעמענרעפ ן'כָאנ געט עטשרע יד ןיא רָאג ןיוש
 ענייז רעּבָא ;אטיל טימ ס'אשמויעגמ עכיילג ןעּפינקנָא טבורּפעג יקסווָאגיל
 ןעּבילּבעג ןענעז אטיל רענוװָאק רעד וצ ןעגנודנעוו עשיפַארגעלעטדַאידַאר עדייּב
 רהעז ןעװעג זיא סע .רּבדמּב ארוק לוק ַא יװ ,אטיל דצמ רעפטנעינַא ןהָא
 רעשיווטיל רעד זַא ,רָאלק ןערָאװעג רעּבָא זיא סע ,שרעדנַא ןעניימ וצ וויאַאנ
 -רעקלעפ יד טַאה רעּבירעד ,ןעלַאפנײרַא טינ ץענ ס'יקסדוסליּפ ןיא ליוו סקופ
 ,גנולטימרעפ ַא טימ ןעטערטסױרַא טזומעג עגיל

 זיא ,טגעלעגרָאפ טָאה עגיל-רעקלעפ יד ןעכלעוו ,גַאלשרָאּפ רעטשרע רעד
 רעטשרע רעד ."עיצַאטלוטנָאק- סקלָאפ , יד רעדָא ,"גנונערפנָא-סקלָאפ יד ןעוועג |

 ,טיצסיּבעלּפ ַא ןעכַאמ -- ןעוועג זיא גַאלשרָאפ
 ע'טוטפ ַא ןוא עניד'רשוי ַא ,עכיילג ַא טיצסיּבעלּפ רעד זיא גולפ ןיא

 רהיא ןעוו ,רעטלעקיוורעפ ןוא רערעווש ךס ַא רָאפ רעּבָא טמוק רע .ךַאז
 | ,אטיל-לצטימ ןיא םיאנּת ענעּבעגעג יד ףיוא ןָא םהיא טסעמ

 -עװ טכַאמעג לָאז טיצסיּבעלּפ רעד ןעכלעוו ףיוא ,חטש רעד לֹּכ םדוק
 לייוו ,הגשה עשיפַארגָאעג עטמיטשעּבנוא'נַא רהעז זיא ?אטיל-לעטימ, :ןער
 סָאװ ןעליװ ןעקַאילָאּפ יד .טנעכײצעגנָא טינ ןצצענערג עוהיא טָאה רענייק
 ןטימ אנליו ןיא טיצסיּבעלּפ ַא ןעכַאמ ןעליוו ייז ,אטיל-לעטימ ערענעלק ַא
 רעד זיא סָאד ,רטעמָאליק 30 טנעטסכעה ןופ סוידַאר ַא ןיא דנעגעג ןעגימורַא
 יסַא עטכישעג רעד ןופ ךשמ ןיא ןעּבָאה ןעקַאילָאּפ יד ןעכלעוו ףיוא ,חטש
 חטש ַאזַא ףיױא ,גנורעקלעפעּב עשיסורסייוו ןוא עשיווטיל עגיטרָא יד טרילימ
 -יזעג ַא ןעּבַאה "עיצַאטלוסנָאק-סקלָאפ, ןופ עמרָאפ רעכילטיא ייּב יז ןעלעוו
 ,(טעטירָאיַאמ) בור ןעטרעכ

 לָאז עכלעוו ,אטיל :לטימ עניילק ַא ףױא םיּכסמ ןענעז רעניווטיל יד
 -יצסיּבעלּפ ןייא ןיא אטיל רענװָאק רעד טימ טגינייארעפ ןייז רעּבָא
 ןבור ןעטרעכיזעג ַא -רעגיווטיל יד ןעּבָאה ןעלעװ לָאמטסנעד !חטש ןעוַאט)
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 רעד טימ אטיל-לעטימ ערעסערג סָאװ ַא ןעליוו רעטייוו ןעסורסייוו יד

 רעּבָא ,סעינרעּבוג רעקטּבעטיװ ןוא רעקסנימ ןופ ןעלייט ןוא רענדָארג רעצנַאג
 ,ןעסורסייוו יד .בֹור םעד טַאהעג ייז ןעטלָאװ לָאמטסנעד ןאטיל רענוװָאק ןהֶא

 ךיוא ןייא ןעהעג ,טיצסיּבעלּפ ַאזַא ןעבעגנייא ךיז לָאז ייז זַא ,גידנעפָאה טיג

 רעשיליוּפ רעד ןופ ןערעוו וצ רוטּפ ידּכ רָאנ ,גָאלשרָאפ ןעשיווטיל םעד ףיוא

 ,צרעגיד'הנּכס ַא .ךס ַא רַאפ ךיז רַאפ ןעטלַאה לז עכלעוו ,טנַאק ןיא טפאשרעה
 ,עשיווטיל יד רעדייא

 ףיוא ,םיאנּת יד גיטכיו רקיצ רעד טיצסיּבעלּפ ַא ייּב ןענעז רעטייוו
 ,טכַאמעג טרעוו טיצסיּבעלּפ רעד עכלעוו

 ןעגיד'תושממ ַא ןעּבָאה רָאנ לָאז טיצסיּבעלּפ רעד ידֹּכ ,לשמל ,יוזַא
 -סטייקרעכיז לילרעלַא חטש-טיצסיּבעלּפ ן'פיוא ןעזומ ,טעטירָאטױא ןעשילַארָאמ
 -חַא עצנַאג יד ךיוא יװ יױזַא רעטילימ ןוא עיצילימ ,ײצילָאּפ יװ ,ןענַאגרָא
 ןעזומ אטיל-לעטימ ןופ ךָאד טלָאװ רעּבירעד .עלַארטייג ןייז עיצַארטסיגימ
 לז טָאטשנָא ,עיצַארטסינימדַא ןוא לייח ס'יקסוָאגילעשז ןערעו טרעטייוורעד
 םעיינ ַא דגַאלסױא ןעלַארטײג םעד ןופ ןעגנערּבנײרַא טפרַאדעּב ןעמ טָאה
 ןעדנּוברעפ םיטרּפ לעיפ ןיא ךָאד זיא סָאד !עיצַארטסינימדַא עיינ ַא ןוא לייח
 ןוא עיצַארטסינימדַא עיינ יד טלָאװ םעד ץוח ;ןעטייקגירעוש עסיורג טימ
 -לַאהעג ךיז ןעּבָאװ רעהירפ גנַאל יו ,גנַאל ױזַא ןעטלַאה טפרַאדעּב ךיז לייח
  העּפשה יד ןעכיילגוצסיוא ידֹּכ ,,לייח ןוא עיצַארטסינימדַא עשיליוּפ יד ןעט
 ןופ ןערעה טינ רָאג ןעליו ןעקַאילָאּפ יד ,גנורעקלעפעב עגיטרָא יד ףיוא
 ןעכלעוו ,ףמורט םעד ןערָאלרעּפ ייּברעד ךָאד ןעטלָאװ ייז :םיאנּת ענױזַא
 רעניוװטיל יד ,הלשממ ןוא "ןוחצנ, ס'יקסװָאגילעשז ךרוד ןענואוועג ןעּבָאה ייז
 ,םיאנּת עניוזַא טלָאװעג רהעז טרעקרעפ ןעטלָאװ ןעסורסייוו יד ןוא

 ןערעוו טכַאמעג לָאז טיצסינעלפ רעד ךיג יו ןוא ,טייצ רעד וצ עגונּב |
 -געג יד ידּכ ,רעכיג סָאװ ןערעװ טכַאמעג לָאז רע זַא ,ןעקַאילַאּפ יד ןערעדָאפ
 רעּבָא רעקלעפ עגירעּביא יד ;ךיז רַאפ ןעריטינַא גנַאל ןענעק טינ ןעלָאז רענ
 ןעּבעג ייז לָאז ןעמ ,רעמַאזגנַאל סָאװ ןערעװ טכַאמעג לָאז רע :ךופיהל ןערעדָאפ
 ןעהעג ךילדנע הלאש-טיצסיּבעלּפ רעד ןופ ןכות םעד ןיא ,,,טייצ רהעמ סָאװ
 הלאש יד וַא ,ןערעדָאפ ןעקַאילָאּפ יד :רעדנַאופ רהעז ןעגנוניימ יד ךיז
 םעד ןעגעג ןעּבָאה רעניווטיל יד ."אטיל וצ רעדָא ןעלױּפ וצ, :רָאנ ןייז לָאז
 -לעװ ,יד ןופ ןעמיטש יד ןעניוועג ! ילברעד ןעליוו םיזדצ עדייּב ,טשיג רָאג
 ,ליוו ןעמ ןעמעװ רַאפ ,ןעריטָאװ וצ טייקיירפ רעלופ ַא ייּב ןעטלָאװ עכ
 ,,אטיל רַאֿפ טינ ןוא ןעליופ רַאפ טינ טמיטשעג טינ

 "צג גנֹומיטשּפָא-סקלָאפ רעד ייּב יז ןעבָאה ,ןעדיא יד ךייש זיא סָאװ
 -רעייז ןופ ןּוא טכער ערגייז ךופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ רָאנ ןהעגסיורַא טנעק
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 טינ רעוו ןוא טכער עלַאנָאיצַאנ ןעּבעגעג ןעדיא טָאה רעוו .,םיונ רעשימָאנָאקע

 .5 ,רָאלק ןעוועג זיא סָאד --

 ןענעז ןעמעוו ייּב :הלאש רעד ףיוא ןערעפטגע וצ ןעוועג זיא רעווש

 ןעלױּפ ייּב - טרעכיזעג רעסעּב ןפוועג ןעסערעטניא עשימָאנָאקע עשידיא יד

 ?אטיל ייּב רעדָא

 "רעפ רעייז רעּביא ןערעטיצ עכלעוו ,יד ,בור יפ לע ןעדיא עכייר יד

 םעד ּבעילוצ ןעומ עכלעוו ןוא דוּבאל ןהעג טינ הלילחו סח לָאז רע ןעגעמ

 "עג ןעּבָאה -- ,רעשרעה ןענַאטנעמָאמ םעד וצ ךיז ןעסַאּפוצ תוחוּכ עלַא טימ

 רעד טימ ןעדנוּברעפ גנע זיא בצמ .רעשימָאנָאקע רעשידיא רעד זַא ,ןעירש

 טגָאזעגסױרַא טָאה גנוניימ עגיּבלעזיד ,(+ןעליױּפ רעטלעקיווטנע-לעירטסודניא

 -יוה ַא ןעװעג סָאד זיא םענייאניא ,ץנעגילעטניא-רעטייּברַא לייט רעשּביה ַא

 ןעמוקעּב טָאה רעכלעוו ,רעּבָא ןומה רעשידיא רעסיורג רעד ;ןעשנעמ עלעפ

 טכער ןייז וצ ןיז ןעהיצעּב םעד ןעגצוו .עיצקעל עגירעהעג ַא ןעּבעל ןיא

 וצ רעדייא ,אטיל וצ ןעועג הטונ רהעמ זיא -- ,אטיל ןוא ןעליוּפ דצמ

 | י | ,ןעלױּפ
 טיצסיּבעלּפ רעד זיא ,ןעטגָאזעגנעּבױא םעד ןופ ןעהעו וצ זיא סע יװ

  ;ןעועג טינ ךַאז ערעכיז ןייק אטיל רַאפ טינ ןוא ןעליוּפ רַאפ טינ ללכּב

 -עד ,ןעלַאפכרוד גנירג טנעקעג ,ןינע ןעטלעקיוורעפ אזַא ייּב ,טָאה דצ רעדעי

 רעד ןיא ןעוועג ןָא ּביוהנָא ןופ םירדצ עדייּב עקַאט ןענעז רעּביר

 טָאה דצ רעכילמיא יו ,רעּבָא תויה .טיצסיּבעלּפ ןופ רענגעג ן'תמא

 טינ גידנעלעוו ,ןוא ןינע םעד ןיא תונדחּפ ענייז ןעזייװסױרַא טַאהעג ארומ

 ןוא עגיל-רעקלעפ רעד ןופ גַאלשרָאפ ןעשיטַארקַאמעד םעד ?ןעגעקטנא ןהעג,

 -לעופ םעד ןיא טייקרעכיז עטש'רמולּכ ענייז ןעזײװסױרַא ,טרהצקרעפ ,ייּברעד

 ' יגנָא-אטיל יא ,ןעלױּפ יא -- םירדצ עדייּב ןעּבָאה -- ,טיצסיּבעלּפ ןופ אצוי

 "רעד ,ללכּב טיצסיּבעלּפ ןעגעו עגיל-רעקלעפ רעד ןופ גאלשרָאפ םעד ןעמונ

 םיונש ןערעדָאפ ןוא ןעגָארטניײרא ןעּביױהעגנָא דצ רעכילטיא רעּבָא טָאה ייּב

 ןעטלָאװ םיונש עגיזָאד יד .טיצסיּבעלּפ םעד ןערהיפוצכרוד יו ןפוא םעד ןיא

 יֵנֲא רָאנ ייז טלָאװ עגיל'רעקלעפ יד ּביוא ,טיצסיבעלּפ םעד טכַאמעג דלַאּב

 ,טיצסיּבעלּפ א ףיוא רוטַאקירַאק א רַאפ ,ןצמענ

 -עג לָאז טיצסיּבעלּפ רעד זַא ,לשמל ןענַאלשעגרַאפ ןעליוּפ טָאה ױזַא

 .אנליוו םורֲא חטש ןעטסנעלק םעד ףיוא ,"דלַאּב , ,רעכיג סָאװ ןערעוו טכַאמ

 -פיונוצ ןעלָאז עכלעוו ,דנַאלסױא ןופ ?סעיסימָאק, ןעמוק ןעלָאז -- רעטייוו

 רענליוו ןיא ןעלקיטרַא עכילטע ןיא טגָאזעגסױרַא הלאש רעד ןעגעוו ךיז ּבָאה ךיא (*

 | .גיד'תויטרּפב ץנַאג ?דניירפ רעזנוא,
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 וצ, שמיטשענּפָא ןערעװ לָאז סע עכלעוו ףיוא ,ןעגנולמַאזרעפ "עסיורג , ןעפור
 "רָאפ רעהעטשרָאפ עשיליוּפ יד ןעּבָאה רעטייו ,?אטיל וצ  רעדָא "ןעליוּפ
 ןעלָאז עכלעוו ,רעהעטשרָאפ ןעּבײלקסױא לָאז גנורעקלעפעּב יד זַא ,טגעלעג
 ,װ .זַא ןוא וו .זַא ןוא ןעלױּפ וצ רעדָא אטיל וצ ןעמיטששָא

 ןעמ יװ ,ךיז ןעּבָאה ,שארב יזנכשא .טימ ,רעהעטשרָאּפ עשיליוּפ יד
 ןוא טיצסיּבעלּפ ןופ תוגשה יד טשימוצ ןויּכּב ןוא עטַאװע'מת טכַאמעג ,טהעז
 םענעשנואוװעג טינ םעד ןופ ךיז ןעשטילגרעּבירַא זייווכעלסיב ידּכ ,םייס
 0  אוםייס םענעשנואוועג-סייה םעד וצ טיצסיבעלפ

 לעיּפש ַאזַא זיא ,ךיירקנארפ ןופ גנוטלַאהרעטנוא ערעכיז יד גידנעּבָאה
 | | ,עגולק ַא ןעוועג

 טעװ סע ּביוא ,רעניווטיל יד זַא ,גידנעהעטשרעפ -- ,יזנּכשא טָאה םעד ץוח
 ןעגָאוּפָא ןעזומ ףֹוס-לפ-ףֹוס ךיז ןעלעוו ,טקעיָארּפ רעייז ןערעוו ןעמונעגנָא טינ
 טיצסיּבעלּפ ןופ םיאנּת יד זַא ,יֹזַא טרהיפעג ךַאז יד -- ,טיצסיּבעלּפ ַא .ןופ
 ןעגניווצ טימרעד ןוא ןעמענוצנָא ךילגעממוא רעניווטיל יד רַאפ ןייז ןעלָאז
 םורַא ןערָאװעג טרהיפעג זיא לעיּפש יד ,טיצסיּבעלּפ ןופ ךיז ןעגָאזוצּפָא ייז
 ,.טיצסיּבעלּפ ןופ ןעגָאזּמָא רעהירפ ךיז טעװ רעוו :טקנוּפ ןעגיטכיוו םעד

 ,טיצטיּבעלּפ ןופ םיאנּת סלַא ,טרעדָאפעג טָאה טייז רהיא ןופ אטיל
 רעגליו ןופ לייה ס'יקסוָאגילעשז ,געג םעד גנורהיפסױרַא יד (1 לֹּכ םדוק
 דַאגרָא-טטיײקרעכיז ןוא עיצַארטסינימדַא עשילױּפ יד ןעזָאלרעדנַאנופ (2 ;טנַאק
 עד עטיל ןטנעקרענַא 3 ;ןעטנעמעלע עלַארטײנ טימ ייז ןעטייּברעפ ןֹוא ןענ
 | ,ערוי

 -עלֿפ הגשה רעד טימ םּכסה ןיא ןעגנורעדָאפ עגיזָאד יד ןעהעטש טיוועג
 א  רהעז ןעועג זיא רערעייז ןערהיפכרוד רעשיטקַארּפ רעד רעּבָא ,טיצסיּב
 ,ךילגעמ ללכּב בוא ,טנַאק רענליוו ןיא רערעווש

 -מורַא עלייוורעד ךיז זיא עגיל-רעקלעפ רעד ייּב עיסימָאק-לָארטנָאק יד
 ,לעסורּב ןעשיווצ ןעליּבָאמָאטױא ןוא ןענוצ .עלעיצעּפס ערהיא ןיא ןערהָאפעג
 טנַאק רענליוו ןיא ןערהיפרעּבירַא ךיז גידנעטיירג ,אשרַאװ ןוא אנליוו ,ענויָאק
 -ידנַאקס ,קרַאמענעד ,ןעינַאּפש) רעדגעל עלַארטיײנ ןופ ןעטַאדלָאס 1800 יד
 ןעטייברעפ טמיַארעג ןעּבָאה עכלעװ ,(ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ,ןעיװַאנ
 ,לייח ס'יקסווָאגילעשז

 -רעד וצ ףיוא ,החרט ןייק טרָאּפשעג טינ טָאה עיסימָאק-לָארטנָאק יד
 -סיוװַא ןוא ערעדנַא יד וצ ענייא םידדצ עדייּב ןופ ןעגנוױעדָאפ יד ןערעטנענ
 ,געוו-הרשפ םעד ףיוא טיצסיבעלּפ ןופ םרָאפ ןוא חטש עגונב יז ןערהיפ
 ,ןעכיירגרעד וצ ךילגעמ רַאפ ןעטלַאהעג טָאה יז ןעכלעוו
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 -עלּפ םוש ןייק טלָאװעג טינ ךיוא ןעּבָאה טנַאק רענליו ןופ ןעדיא

 זיא סע ֹואװ ,עטנַאק יד ןופ תוצידי טַאהעג ןיוש ןעּבָאה ןעדיא ,ןעטיצסיב

 יד סָאװ ,טסואועג ןיוש ןעּבָאה ייז ,טיצסיּבעלּפ ַא ןערָאװעג טרהיפעגכרוד

 ןופ ,'סעקוואויָאּב  עלַא יד ןופ ןהעטשוצסיױא טַאהעג ייּברעד ןעּבָאה ןעדיא

 | .װ .זַא ןוא ןומה ןעדליװ-ּבלַאה ןעטצעהעג םעד

 ?ייח עשידנעלסיוא עלעפייה ַא זַא ,רָאלק ןעוװעג ןעדיא רַאפ זיא סע

 -ּבוצ ַאוַא ןעטלַאהוצנייא חֹוּכּב טינ ןענעז עטמַאעּב עלַארטײנ עכילטע טימ

 ןעדיא ןענעז רעּבירעד ,חטש ןעסיורג ךרע יפל אזַא ףיוא ןומה ןעטעוועש

 ,טיצסיּבעלּפ ןעגעק ןעוועג ללכּב

 ןופ ןעטַאגעלעד ערהיא ךרוד גידנערהיפ ,טָאה גנוריגער עשילוּפ יד

 . רעד טימ טיצסיּבעלּפ א ןענעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא יֵלֹרעְלַא יד טייז ןייא

 יקסווָאגילעשז .נעג "דרומ , םעד ךרוד טייז רערעדנַא רעד ןופ -- ,עגיל-רעקלעפ

 ,תודוסי ףױא ,םייס ַא אנליו ןיא ןעפורוצפיונוצ ןעגנוטיירּברַאפ טכַאמעג

  -ןעגידירפעּב טנעקעג טינ םענייק ןעּבָאה עכלע ן

 א 23 םעד רעטנוא 1920 רעּבמעצצד ןעט'11 ןופ גנונדרַארעפ רעד ןיא

 ,אנליו ןיא םייס ַא ןעפורפיונוצ ןעסייהעג יקסווָאגילעשז ,נעג טָאה

 "נָא יקסווָאּבַארג ףַארג ןופ גנורהיפנָא םעד רעטנוא ךיז ןעּכָאה דלַאּב

 -ָאק-סגנולײטּבָא יד ןוא ?עיסימָאק-להַאװ- טּפױה יד ןעריזינַאגרָא ןעּביױהעג

 | | ,סעיסימ

 יַארג ףַארג רעד ךיז טָאה ,הלהק רעד ןופ רעציױרָאפ סלַא ,רימ ווצ

 30 -- רעהעטשרָאפ עשידיא ןעקיש וצ השקּב רעד טימ טעדנעוועג יקסווָאּב

 ,עיסימָאק-טּפױה רעד רַאפ 2 ןוא סעיסימָאק-סגנולײטּבָא יד רַאפ

 ןעכָארּפשעּב ןוא טעטימָאק ןעשיטילַאּפ םעד ןעפורעגפיונוצ ּבָאה ךיא

 "עג ןעמונעגנָא זיא םיחוּכיו עסייה ןוא עגידעּבעל ךָאנ ,עגַאל ענעפַאשעג יד

 םוצ ןעלהַאװ יד ןיא ךיז ןעגילייטעּב וצ טינ הטלחה יד דחא הּפ ןערָאװ

 םעדכָאנ דלַאּב ןינע רעד זיא סעיצקַארפ רעדָא ןעיײטרַאּפ יד ןיא ,םייס

 עגימיטשנייא ַא ןעװעג םוטעמוא זיא הטלחה יד ןוא ןערָאװעג טכַארטעּב

 | ,םייס םוצ ןעלהַאװ יד ןיא ךיז ןעגילייטעּב וצ טינ ףיוא

 ןופ תומיתח יד טימ סעיצקַארפ-הלהק עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא ּבָאד ךיא

 הטלחה רעד ןענעוו יקסווָאּבַארג ףַארג םעד ןעועג עידומ רעהעטשרָאּפ ערעייז

 :ףעירּב ןעלעיציּפָא ןצדנעגלָאפ ןיא

 טדָאטש רעד ןופ עיימָאק-להַאוויזיירק | רעד ןופ רעציורַאפ םעד וצ,
 יקסװָאּבַאטג ' ,אנ װ

 .עד 17 םעד ןופ ףעירּב ןעטרעהעג רעיא ףיוא גידנערעפטנע
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 ןעלייטוצטימ ףייא רדומכ םעד הלהק עשידיא יד טָאװ ,רעּבמעצ
 לד עכלעװ ייּב ,םיאנּת יד ןוא תודוסי יד יװ ױזַא :סעדנעגלָאּפ
 ,םייס ןיא ןעלהַאװ יד ןעכַאמ ֹוצ העדּב טָאה עיסימָאק עגילייוורעד
 ןעלגיּפשּבָא לָאז םייס רעד זַא ,גנוניימ רעזנוא טיול ,טינ ןעּבױלרע
 -- ,טנַאק רעזנוא ןופ גנורעקלעפעב רעד ןופ ןעליו ןתמא םעד
 יד זַא ןערעלקרעד וצ טגיטיונעג הלהק עשידיא רענליוו יד זיא
 יד ןיא ןעגילייטעּב טינ ךיז טעוו גנורעקלעפעּב עשידיא רענליוו
 טי ב .ןעלהַאװ עגיזָאד

 הלהק רעד ןּופ רעציזרָאֿפ

 (= יקסדָאגיװ בקעי ר"ד

 -ידיא רעד .שיליופ ןוא שידיא ןיא ןעּבירשעג ןעוועג זיא ףעירב רעד
 יװ ,ןעפורעגסױרַא טָאה ןעלהַאװ יד ןיא ךיז ןעגילייטעּב וצ גָאוּבָא רעש
 .ןעקַאילָאּפ עלַא טעמּכ דצמ טעּכ ןעסיורג ַא ,ןעטרַאװרעד טפרַאדעג טָאה ןעמ
 ןוא 'הזעה רעשידיא, רעד ףױא סעּכ ןיא קרַאטש ןעוועג ןעמ זיא סנעטשרע
 יד ןעירשרעפ ןעּבָאה ,עטכער יד סרעדנוזעּב ,ןעגנוטייצ עשיליופ יד ,"הפצוח,
 .ןעגעק ןעּבױהעגנָא ןעּבָאה ןעדיא יד עכלעוו ,המחלמ, רעד טימ טלעװ
 יד ןַא ,ןעירשעג ןעּבָאה םינימה לכמ ןעטסילַארעדעּפ יד ,עקניל יד ."ןעליוּפ

 בור ןעשיקעדנע םעד טגיטסעפעּב ןעּבָאה ,םייס ןופ ךיז גידנעגָאזּבָא ,ןעדיא |
 טנעקעג יז ןעּבָאה ,םייס ןיא גידנעהעג ,סָאװ ,םעד טָאטשנָא ,םייס ןיא
 ,םייס ןיא טעטירָאיַאמ עקניל ַא ןעפַאש עקניל יד טימ םענייאניא

 טײקּפרַאש יד ןעפמעטוצּבָא ידּכ ,ןעלטימ עלַא טעדנעװעגנָא ּבָאה ךיא
 רעדנַא ןייק ןעּבָאה ןעדיא זַא ,גידנעזייוופיוא ,ןעדיא וצ ךיז ןעמענעּב םעד ןיא
 גידנעזָאל ,לַאיָאל ןוא ןעפָא ןעלדנַאה יז סָאד - ןוא טַאהעג טינ געװ
 תֹוחֹפַה לכל זַא ,יימ ךיא .ןעסערעטניא-סנעּבעל עשידיא יד ןופ ןערהיפ ךיז
 ..ןעבעגעננייא סָאד ךיז טָאה סָאמ רעסיוועג ַא ןיא

 ןיא יא ןעמ טָאה ןעטייז עלַא ןופ :גידריווקרעמ ץנַאג רעּבָא ןיא סע
 לעּבעװש ןוא ךעּפ ןעטָאשעג טפַאשלעזעג רעשיליופ רעד ןיא יא ,עסערּפ רעד
 טָאה רעּבָא ייברעד ןרימ ףיוא רעּבָא רעדנוזעּב ץנַאג ,ןעמעלַא זנוא ףיוא
 ןופ תיפירהמ רעד רעכלעוו וצ ,גנוטכַא רעד טימ ןעמונעּב זנוא וצ ךיז ןעמ
 -רַאפ טָאה ןעמ ןעװעג טנהעװעג טינ זיא ןעזיירק עשידיא-שיליופ עסיוועג

 ססצטָארּפ םעד ןיא יו ,רעציזרָאפ-ײטרַאּפ עלַא טצמ'תחעג ןעוועג ךיוא ןענעז סע (*

 ,עיצַאזיליּבָאמ ןעגעג
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 טימ חֹוּכ ןעסיױרג ןוא ןעטנעװקעסנָאק ןעטריזינַאגרָאנַא זנוא ןיא טריּפש
 ןננעכערעג זנוא טימ ךיז טָאה ןעמ - ןוא ןענעכער ךיז זומ ןעמ ןעכלעוו
 רעד ןיא סױרַא טפור קיטילָאּפ עטסיירד ןוא עשידיא-גידנעטשטסּבלעז  ַאזַא
 ךיז ןעמהענעּב םעד ןיא גנורעדנערעפ ַאזַא ןעדיא-טינ יד ןופ עיגָאלַאכיסּפ
 רעּבָא זיא ןוא (ַאיליּבַארעדנַאּפמיא) ןעגעװּפָא טינ ךיז טזָאל עכלעוו ,ןעדיא וצ
 רַאפ קיטילָאּפ רעצנַאג רעד ןופ אצוי לעֹוּפ רעטסגיטכיו רעד רשפא ייּברעד
 " .ןעדיא

 ךָאנ) ךיילג) רעניווטיל יד ןֹוא ןעסורסייוו יד ןעּבָאה לָאמ םעד ךיוא !
 ,םייס ןיא ןעמהענ ליײטנָא ןופ ךיז טגָאזעגּפָא זנוא

 רַאפ טלָאװ רעקלעפ-טועמ יד ןָא םייס ַא זַא ,רָאלק ןעוועג זיא סע |
 רַאפ רע טָאה רעּבירעד ןוא טַאהעג טינ גנוטיידעּב םוש ןייק דנַאלסױא םעד
 .,,טַאהעג טינ ןעניז םוש ןייק ןעקַאילָאּפ יד

 טינ רעּבָא טָאה סע ,ןערָאװעג ןעסירעגבָארַא םורַא ױזַא זיא םייס רעד
 טייצ עסיועג ַא ןעמ טָאה רעּבירעד ןוא םעד ןיא ךיז ןייז הדומ טסַאּפעג
 1921 רַאורּבעפ ןעט-1 םעד טשרע ,"עזיופ ַא ןעטלַאהעגסיױא, ןוא ןעגיוושעג
 -יוא ןעשיליוּפ םעד ןופ "גנודלעמ, יד גידנעכילטנעפערעפ ,יקסווָאגילעשז טָאה
 טינ טַאר רע עכלעוו ,םייס ןיא ןעלהַאװ יד ןעגעוו 6149 רעטסינימ-ןרעס
 ,מונ טערקעד, ןייז ןעּבעגעגוצ טייז ןייז ןופ וצרעד -- ,עלייוורעד ןעכַאמ וצ
 ;טסיײה סע ןעכלעו ןיא 4

 ,מֹונ גנודלעמ רהיא ןיא הכולמ רעשיליוּפ רעד ןופ שנואוו םעד טול,
 ןענעז סָאװ ,ןעטנעמוגרַא יד טכַא ןיא גידנעמענ ,ןוא רַאונַאי ןעט-21 ןופ 149
 א 23 גנונדרָארעפ רעד ןופ ןערהיפסיוא סָאד :ךיאןעדרָארעפ ,ןעּבעגעגנָא טרָאד
 ףיוא טגעלעגּבָא עלייווועד טרעוו 1920 רעּבמעצעד 11 ןופ
 ,טייצ רעטמיטשעּבנוא'נַא

 ,יקסווָאגילעשז

 ,אטיל ןוא ןעליוּפ עכלצוו ,טיצסיבעלּפ ןופ ענורטס יד טָאה עלייוורעד

 וצ ןעּבױהעגנָא -- ,ןעגיוצעגנָא קרַאטש ױזַא ןעּבָאה ,ךיז וצ רעדעי גידנעהיצ

 | ,ןעצַאלּפ

 ןיא עכלעוו ,עגיל-רעקלעפ רעד ןופ גנוציז רעלעיצעּפס רעד ףיוא ןיוש
 רעשיװטיל רעד טָאה 1920 רעּבמעצעד 7 םעד עווענעשז ןיא ןעמוקעגרָאפ
 דנַאלסור-ןעטַאר ןופ טסעטָארּפ םעד גידנעלייטטימ ,סַארַאמעדלַאװ רעהעטשרָאפ

 םעד טױל זיא עכלעוו ,אנליו ןיא רעטילימ עדמערפ ןערהיפנייא ןעגעג

 -עגרָאּפ - ,אטיל ןערָאװעג ןעּבעגעגרעּביא 1920 רעּבָאטקָא 12 ןופ טַאטקַארט
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 - ןוא רעטילימ ןעקיש ןופ .ןעטלַאהּבָא ךיז לָאז 5 עגיל-רעקלעפ רעד ןעגָאלש
 | ,טיצסיּבעלּפ ןינע ןעצנַאג| ןםעד ןעגיײלּבָא לָאז

 םיאנּת יד ןעמהעננָא טינ טצװ ןעלױּפ רעדָא יקסווָאגילעשז סָאװ ,סָאד
 "לעפ יד עכלעוו ,לייח םעד ןופ גנונפָאװטנע יד סרעדנוזעּב ,טיצסיבעלפ ןוֿפ
  רעשילוּפ רעד ,רָאלק ןעמעלַא רַאפ ןעוועג ךיוא זיא ,טרעדָאפ עגילירעק
 | וע ,ןצרעה טלָאוװעג טינרָאג םעד ןעגעוו טָאה םייס

  ןייק טינ ןערָאװעג עגיל-רעקלעפ רעד ןופ עגַאל יד ויא ןפוא אזֲא ףיוא
 -קָאש ןעמונעג ךיז טָאה רערהיא טעטירָאטױא רעצנַאג רעד ןוא עגידלעגיופ
 ַא ןופ ןויער ןעצנַאג םעד רַאפ הנכסזעטיורג א ןעוועג ןיוש זיא סָאד ,ןעל
 עגיל-רעקלעפ יד סָאװ ,סיג רעדנואוו ןייק רעבירעד ןךיא סע .. .עגיל-רעקלעפ
 -רָאפ ץנערעּפנָאק ַא ףיוא ןעגנערּבפיונוצ עּבָארּפַא טכַאמעג לָאמַאכָאנ טָאה
 ןע ג ע וו ןעדיירפיונוצ ךיז ןעלָאז יי ידּכ ,ןצלױפ ןוא אטיל ןופ רעהעטש
 "בָא םידדצ עדייב ןעבָאה רעדיו ,.טיצסיּבעלפ ןופ םרָאּפ ןוא ח טש
 "רעד וצ טייקטיירג רעייז ןעזיײװסױרַא גידנעלעוו ,גאלשרָאֿפ םעד ןעמונעג
 .טש'רמולכ ןעכוז ֹוצ ללכּב ןוא עגיל-רעקלעפ רעד ןופ ןוצר םעד ןעלהיפ
 טָאה רעכלעוו ,רעהעט שרָאפ רעשיווטיל ַא .,הרשַּפ ַא וצ ןערהיפ סָאװ ,ןעגעוו
 ןייז רימ טָאה ,ץנערעפנָאק רעגיזָאד רעד ןיא ןעגילייטעּב ןצ טנָאזעגּבָא ףיז
 י.ןעלעיּפש טינ עידעמָאק ןייק ליוו רע, סָאװ ,טימרעד טרעלקרעד גָאוּבֶא
 "עה ףוט טָאה יז ואוו ,אשרַאוו ןיא ןעּבילקענפיונוצ ךיז סָאה ץנערעפנָאק לױ
 (* ,"עמוג ןעייק , קורדסיוא ןעשיסור םעד ךָאנ ןעּביוהעגנָא רעבמעצ

 -רעקלעפ יד ףךיז טָאה ,טעּברַא עגיזָאד יד ןעטלַאהרעטנוא גידנעלעוו
 אטיל ןוא ןעליופ ןצ גנורעדָאפ ַא טימ טעדנעוועג 1921 רהָאי"יינ .ףרע עגיל
 עגיל-רעקלעפ יד ןעציטשרעטנוא לז ןעליוו לצ ,טירוּבד ערָאלק ןערעפטנע וצ
 -טלּפ ןופ חטש םעד ףיוא לייח ןעלַאנָאיצַאנרעטניא ןערהיפניירַא רהיא ייב
 ןטיג לצ ,טיצסיב

 רעדעי רָאנ ,על טימ .,,ךילגהעוועג יוװ ,טרעפטנעצנ ןעּבַאה םידדצ עדייג
 םיאנת עגיזָאד יד ;םיאנת ענייז .,ךילנהעוועג וו ,ךיוא ןעּבעגעגנָא טָאה ךצ
 -לעפ יד טָאה ךילדנע .רתוס ערעדנַא יד ענייא ,ךילנהעוועג יו ,ןעוועג ןענעז
 ,ןערָאװעג סאמג גנַאל ןיוש זיא ליּפש רעטסואמ רעצנַאג רעד ןעמעוו ,עגיל-רעק
 ,רעהעטשרָאפ רהיא ןופ טנירעּב ןעגיד'תויטרפג ןוא ןעגנַאל א טרעהעגסיוא

 אטיל טָאװ םעדכָאג ,שדֹוח ַא יוו ,רהעמ טרעיודעג טָאה טייברַא עקיטעמוא עגיזָאד יד )=
 +ןָאדנָא2 לשמל ,טרָא ?ןעלַארטיײנ, ַא ןיא ץנערעפנָאק - יד ןעגָארטרעּבירַא לָאז ןעמ | ,טגעלעגי ָאֿפ
 -ָארפ עייג טקורעגסױרַא רעצָא עלייוורעד ךיז ןעבןה סע ,אנווָאק טנעלעגרָאפ טָאה .ןעלױּפ
  ועי ָאוועג) ?טב זיא ץנערעפנָאק יד ןוא ןעטקציו
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 "הגרדהּב יד ףיוא ןעוװעג םיּכסמ יװ ױזַא טָאה ןעליױּפ ,ינידרַאש קינווָאקלוּפ
 -דַא יד רעּבָא ,לייח ס'יקסווָאגילעשז ןופ גנונּפָאװטנע (יזייװנענאלַאשע ,) עגיד
 טלָאזעג טָאה ,עיצַארטסינימדא עשיליוּפ בור רעד תוחּפה-לכל ,עיצַארטסינימ
 טרהיפעג "גנונּפַאװטנע, יד טלָאװ ,ךילריטַאנ ,רעטרע יד ףיוא ןעּביילּברעפ
 ,,םידגּב עליוויצ ןיא לייח םעד ןָאטרעּביא םוצ ,רעטרע ערעדנַא ןיא יו ,רָאנ

 לָאמַא טימ ,טגרָאזעּב ןעצנַאגניא טעמּכ ןעװעג ןיושפזיא טייז עשינכעט יד
 לעיפ וצ ןעוועג ןיוש זיא עכלעוו ,טיצסיּבעלּפ ןופ ענורטס יד טצַאלּפעג טָאה
 בָא ךיז טָאה סַאקסוָאנַאװלַאג רעהעטשרָאפ רעשיווטיל רעד ,,,ןעגיוצעגרעּביא
 בוא ,םהיא ןיא ךיז ןעגילייטעּב ןוא טיצסיּבעלּפ םעד ןענעקרעוצנָא טגָאזעג
 ,טקעיִארּפ ןעשילױּפ םעד ןעמענגָא טעװ עגיל-רעקלעפ יד

 יז טָאה 1921 ץרעמ 6 םעד עגיל"רעקלעפ רעד ןופ גנוציז רעד ףיוא
 .היפוצכרוד .ךילגעמנוא רַאפ טניפעג יז (1 זַא ,הטלחה רהיא ןעגָארטעגסױרַא
 ןופ ןעּבױהנָא זומ ןעמ (2 ןוא טיצסיּבעלּפ א סעירָאטירעט-ךוסכס יד ףיוא ןער
 לעסורּב ןיא ןעלױּפ ןוא אטיל ןעשיווצ אנליוו ןינע ןעגעוו םיחוּכיו יינ סָאד
 'ה עגיל-רעקלעפ רעד ןופ דעילגטימ םעד ןופ גנורהיפנָא רעד רעטנוא
 ןענדרָאנײא וצ טקעיָארּפ ַא ןערָאװעג טײּברַאעגסױא זיא ייּברעד .סנַאמיה
 ןערָאװעג ןעּבעגעג זיא םידדצ עדייּב ןוא סעירָאטירעט-ךוסכס יד עלייוורעד
 ,גַאלשרָאפ רהיא ףיוא רעפטנע'נַא עגיל-רעקלעפ רעד ןעּבעג וצ ףיוא געט 0
 ןינע רעד ןיוש ךָאד זיא ,ןעלַאפעגכרוד זיא טיצסיּבעלּפ ןינע רעד דלַאביװ
 רעד ןיא גנורעקלעפעּב רעד ןופ ןוצר םעד ןעמיטשעּב וצ לעטימ סלַא ,םייסי
 עג טָאה םייס רעד ,ןעלַאפעגכרוד אליממ ,טייקגירעהעגנָא-הכולמ ןופ הלאש
 טּבערטשצענ ןעּבָאה סָאװ ,ןעיײטרַאּפ עטכער עשיליוּפ יד רָאנ ןעגידירפעּב טנָאק
 | ןעלױּפ וצ טושּפ טנַאק רענליוו ןעריטקענַא וצ

 םעד ןערילוגער וצ געוו ןייא רָאנ ןעּבילּבעג זיא ןפֹוא ַאזַא ףיוא
 עכלעו גנוגינייארעפ ַא ןעפַאש ןופ געוו רעד ,טנַאק רענליוו ןופ ךוסכס
 ןופ געװ רעד זיא געוו רעניזָאד רעד ,אטיל ןוא ןעליוּפ ןעשיווצ זיא טינ
 ןענעז עכלעוו ,ןעשנעמ .,ללכּב ןעײטרַאּפ עקניל עשיליופ יד ןוֿפ ןוא ן'יקסדוסליּפ
 -עג ןעּבָאה ,רעקלעפ עדייּב ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד טימ טנַאקעּב טוג ןעוועג טינ
 ,ןעכיירגרעד וצ רעש טינ ןייז טעװ גנוגינייארעפ  ַאזַא זַא ,ןעניימ טנָאק
 סע - לייו ,ךַאז עזָאלסגנונּפָאה ַא ןעוועג סָאד זיא רעּבָא ן'תמא רעד ןיא
 ןעטייז עדייּב ןופ וצרעד ןוצר רעד טלהעפעג טָאה

 רעשיטסילַארעדעפ רעד ןיא אטיל ןעּפַאכנַײרַא טּבערטשעג טָאה ןעליוט-
 -עג ירמגל רהיא טָאה סע .יז ןעגנילשנייא רעטעּפש רעדָא רעהירפ ןוא ץענ
 ןוא יירפ שארּב אנליוו טימ אטיל ערעסערג א ןעזָאל וצ ןוצר רעד טלהעפ
 .ןעלקיװטנע וצ ךיז גיגנעהּפָאמוא
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 -ָאטסיה עגירעיורט גונעג ךיז רַאפ טַאהעג ןעלױּפ טימ ןיוש טָאה אטיל
 טייז רהיא ןופ .טניימ ןעליױוּפ סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טוג טָאה ןוא תונויסנ עשיר
 טליײטענּבָא ןייז רעפרַאש סָאװ ןוא רעטייוו סָאװ טּבערטשעג יז טָאה רעּבָא
 -נײרַא ידּכ ,תֹוחנה עטשירמולּכ ,ןעליוּפ יו ױזַא ייּברעד גידנעּבעג ,ןעליופ ןופ
 ,,,קירוצ אנליוו זעּפַאב)

 ?ןעפַאש טנַאקעג םיאנּת עכלעזַא ייּב ךיז טָאה גנוגינייארעפ ַא רַאפ סָאװ
 ףיוא טפרַאדעּב טָאה עכלעוו ,עיצַארעדעפ א וצ ןעּבערטש טזומעג טָאה ןעליוּפ
 "ערעבוס:חכולמ רעשיװטיל רעד ןופ ףֹוס א ןעכַאמ ןפוא ןזיא סע ןעכלעוו
 ,טעטינ

 לָאז עכלעו ,עינוא ןימ ַא וצ ןעּבערטש טוומעג טָאה רעּבָא אסיל
 ןופ לײװ !טנַאק רענליװ ןיא ךיוא טעטינערעבוס עלופ רהיא ןרעכיז
 -עּב וצ רָאג ,ךיז ןעגינייארעפ וצ ןוצר ןייק ןעװעג טינ זיא ןעטייז עדייב
 טימ עגיל-רעקלעפ יד טָאה -- גנוגינייארעפ עטש'רמולּכ ַא ןופ םיחוור ןעמוק
 םעד טימ רעהירפ יװ ,ןעלַאפכרוד ױזַא טקנּפ טזומעג גנוגיגייארעפ רעד
 - | | ,(+ טיצסיבעלּפ

 ןעטקעיָארּפ עײנ עלַא יד ןעװ זַא ,ןעהעזסיוארָאפ טנעקעג טָאה ןעמ
 ןעלעו ,ןערעװ טײברַאעגסױא טפרַאדעּב ןעּבָאה עכלעוו ,עיצַארעדעפ עגונּב
 ַאזַא ןיא ןעניפעג ךיז עגיל-רעקלעפ יד טעװ ,ןעלַאפכררד על ַא ףוסילּכ-ףוס
 דצמ ,בורּפ ןעכילטיא ףױא גיוא'נַא ןעקירדוצ טעװ יז זַא ,עגַאל רעגירעיורט
 -עשעג א ןעפַאש ןוא ליֹונק ןעשידרָאג טעד ןעקַאהוצוצ ,אטיל רעדָא ןעליוּפ
 עגיל"רעקלעפ רעד וצ ףוס ַא ןעכַאמ טנַאקעג טלָאװ רעכלעוו ,טקַאּפ םענעה
 ,.טרּפ םעד ןיא

 ,ךילגעמ ? ןהעזעגסיואראפ עיטַאמָאלּפיד עשיזיוצנַארפ עגולק יד סָאד טָאה
 -עפש םישדח עכילטע טכוזעּב ךימ טָאה רעכלעוו ,ינידרַאש קינווָאקלָאפ רעד
 ןַאיָאטס ר"ד ,עגיל'רעקלעפ רעד ןופ רַאטערקעס םעד טימ םענייאניא רעט
 ,םייס ןעשיליוּפ םוצ ,,,רהעז טדערעגוצ טָאה שטיסַאל

 ַא ןעפַאש וצ חוּכּב ןעװעג טינ זיא עכלעו ,אטיל ןופ ענַאל יד
 ןיא טעמּכ ,עזָאלסגנונּפָאה ַא ןעועג טרּפ םעד ןיא זיא ,'טקַאפ םענעהעשצג,
 ןעשיווצ ן'תעדה בושיו אנליוו ןיא ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאה טייצ רעגיּבלעזרעד
 םעד ּפעילוצ ןענעז טכלעוו ,רעהעטשרָאפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיווטיל יד
 ןעדיא) רעהעטשרָאפ עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ יד טימ ,אנליוו ןייק ןטמוקעג
 "יוא עלַא יד וצ (ןעסָאלשעגסױא ןעוועג ּבױהנַא ןּופ ןענעז ןעסורסייוו ןוא

 רצדָא *שזַארטיּברַא רעד ןעלַאפכרוד טזומעג ףיוא טָאה םימעט עגיבלצז יד .בעילוצ 5

 ,טגעלעגרָאפ ןעגָאה | ףעגלווטיל יד ןעכלעוו ,טפלרעג-םיררו3
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 טנעקעג טינ טָאה עגיל-רעקלעפ יד עכלעוו ,ןעטייקירעווש עטנָאמרעדנעּב

 -נעּפיײטרַאֿפ עגיד'ךורעג ןחלוש יד ןעמוקעגוצ ָאד ךָאנ | ןענעז ,ןעמוקייּב

 עלַא יד ..טירט עיירפ ןייק ןעכַאמ ןעזָאלעג טינ ןעּבָאה עכלעו ,טעט

 ,ןעטרַאוורעד .טנעקעג סָאד טָאה ןעמ יװ ,ןעוועג ןענעז ץ'תתעדה-בושי

 יי ,זָאלטכורפ ץנַאג

 גנוציז רענײמלגלַא רעטייווצ רעד ןיא טגילייטעּב וויטקַא ךיז ּבָאה ךיא |

 -ָאה םיחוּכיו עסיורג יד ןיא זַא ,טריּפשעג ּבָאה ןוא ָאקשישזריּב ,מ 'ה ייּב

 ' ,רעקיטילָאּפ ,,,עטכעלש ןוא ןעשנעמ עטוג טגילייטעּב ךיז ןעּב

 ןעגנולמַאזרעפ עגידרעטעּפש יד טינ ,אנליוו ןיא ןעגנולמַאזרעפ יד טינ

 ןעשיטקַארּפ םוש ןייק ןוא ןָאטעגפױא טינ סעיינ ןייק ןעּבָאה ענווָאק ןיא

 .טַאהעג טינ אצֹויילעֹוּפ

 -לװטיל-שילּפ רעד ןופ רעציזרָאפ ןופ גַאלשרָאפ ןעשיגרענע םעד ףיוא

 ןוא רעשילױּפ רעד טכַאמעג טָאה רע ןעכלעוו ,לעסורּב ןיא עיסימָאק רעש

 ןהעז ןוא ןעלקערּב וצ ןערעהפיוא ךיז ןעלָאז ייז ,גנוריגער רעשיווטיל

 טימ טרעפטנעעג אטיל טָאה -- ,תֹועינמ עכילטסניק עלַא געוו ןופ ןעמױרקעװַא

 -עשז זַא ,טרעדָאפ רעכלעוו ,טקנוּפ םעד ןיא טָאה רעּבָא ןעליוּפ ;םּכסה ןעלופ ַא

 בייחתמ ךיז ןֹוא הכולמ רעשיליּפ רעד ןעּבעגרעטנוא ךיז לָאז יקסווָאגיל

 זומ יז זַא ,טרעפטנעעג - ,ןעלהעפעּב ערהיא עלַא ןעלהיפרעד וצ ןייז

 "עג ךיז טָאה ַאהעּפַאס .יקסווָאגילעשז .נעג ן'טימ ןעדערפיונוצ רעהירפ ךיז

 ןיא ?ןעּבעגוצרעטנוא , ךיז גַאלשרָאפ ןעלעיציּפָאנַא טימ לַארענעג םוצ טעדנעוו

 | ,טרּפ םעד
 ךומ רע זַא ,טרעפטנעעג יקסווָאגילעשז ,נעג טָאה גַאלשרָאפ םעד ףיוא

 | ,גנורעקלעפעּב רעד טימ ןעטַארעּב ךיז ..

 ,רעפטנע םעד טימ טגידנערעפ ךיז טָאה עידעמָאק עצנַאג עגיזָאד יד

 יקסװָאגילעשז ,נעג רעד זַא ,ןהעזוצסיוארָאפ רעווש טינ ןעוועג זיא סע ןעכלעוו

 גנוטלַאװרעּפ עטסגינעווניא עצנַאג יד ןעלױּפ ןעּבעגרעּביא ןמוזמו ןכומ זיא

 רעד זֹומ רעּבָא טכַאמ עטשרעּביוא יד {דנַאל ןופ גנוריזינַאגרָא ןוא

 -  טסײה סָאד ,דנַאה ןייז ןיא ךיז ייּב ןעטלַאהעּב לַארענעג

 - "ורּב יד עכלעוו ,תוטלחה עלַא ןופ טייקכילגעמ יד ןעזָאלעג ךיז טָאה ןעלױּפ

 יז עכלעװ ,יד רָאנ ןעלעיפרעד וצ ,ןעמעננָא ןענעק טעװ  עיסימָאק רעלעס

 | ..ןעלעו טעוװ

 דַאמ רענליוו ןופ "רעהעטשרָאפ , עשילױּפ יד ןענעז טייצ רעּבלעזרעד וצ

 רוה ןופ ןעכָארקעג טושּפ "סעקעדנע, עלעפיוה ןיילק ַא םענייאניא טַארטסיג

 רעד ןופ ןוצר, םעד דנַאלסױא ןיא יא ,אשרַאװ ןיא יא ןעריטסעפינַאמ וצ ידּכ
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 -סילארעדעּפ םוש ענייק ןהָ ךיז ןעגינייארעפ וצ ?גנורעקלעפעּב רענליוז |
 ןעלױּפ טימ ןעצנוק עשיט

 -הענרעפ רעגינעוו ךיז ןעמ טגעלפ טָאריטדָאטש ןופ ןעגנוציז יד ףיוא

 יד טימ רעדייא ,אנליוו ןופ טקייקשיתבה-לעּב רעגידעגָאלק רעד טימ ןעמ
 -ערפ רעד ,םינימה לכמ ןעגַאלשרָאפ ןוא שינעדער ,סעיצַארטסנָאמעד עשיליופ
 "טדָאטש ןופ תוטלחה עגיזָאד יד גידנעלעיפרעד ,טָאה טַארטסיגַאמ ןופ םוידיז
 ,קירוצ ןוא אשרַאװ ןיא אנליו ןופ ןערהָאּפמורַא ןייא ןיא ןעטלַאהעג ,טַאר
 לעסורפ ,ןירַאּפ ןיא :דנַאלסױא ןיא ןעסייר ןעּבױהעגנָא ךיז ייז ןעבָאה דלַאצ
 יז גידנעּכָאה ארומ ,ןעטלַאהעגנייא םיוק-םיוק ייז טָאה גנוריגער יד ,המודכו
 ..ןינע ןעצנַאג םעד ןפוא ַאזַא ףיוא ןערהיפרעביא ןוא ןעצלַאזרעּביא טינ ןעלָאז

 עשיטָאירטַאּפ עלַא עגיזָאד יד ןענעלפ ,רענעמטַאר עשידיא יד ,זנוא
 -ַאלשרָאפ יד רַאֿפ טיג :ענַאל ערעווש רהעז ַא א ןיא ןעלעטשקעװַא "ןעגַאלשרָאפ ,
 טימ ךיז טָאה רעּבירעד ;ןעמיטש טנעקעג טינ רימ ןעּבָאה יז ןעגעג טינ ,ןעג
 -ומיטשּבָא יד רַאפ טרַאה וַא ,ןָאלּבַאש רעסיוועג ַא טײּברַאעגסױא טייצ רעד
 -עמטַאר עשידיא יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןייז עידומ ןוא ןהעטשפיוא ךיא געלפ ןעג
 "העוו ערעזנוא ןופ ןעלהַאװ יד רַאפ ןעמוקעּב ןעּבָאה רימ יו ,תויה; ,זַא ,רענ

 רָאנ טַאר-טדָאטש ןיא ךיז ןעגיטפעשעּב וצ טאדנַאמ ןעוויטַארעּפמיא'נַא (* רעל
 נואווצעג רימ ןענעז ,םינינע עשיטילַאּפ טימ טינ ןוא עכילטּפַאשטריװ טימ
 ,"ןעמיטש ןופ ךיז ןעטלַאהוצּבָא ןעג

 -נָא טפרַאדעּבכ טָאה עכלעוו ,לעסורּב ןיא עיסימָאק עשיווטיל-שיליופ יד
 18 םעד - טכסח ןעטקעריד ַא רַאפ ןעגעוו ןעניפעג וצ אדבוע רהיא ןעּבױה
 ךיז יז טָאה יַאמ 7 םעד םורַא ,יאמ ףיוא ןערָאװעג טגעלעגּבָא זיא ,לירפַא
 רעטציא ךיז ןעּבָאה עכלעוו ,ןעקַאילַאפ יד ךיז ןעּבָאה דלַאּב ןוא טנעפעעג

 -- ,רעהירפ יװ ,ללכב עגילירעקלעפ רעד טימ טנעכערעג רעגינעו ךס ַא
 "טיל יד .ןייז חכוותמ טינרָאג ךיז ייז ןעליוו אנליוו ןעגעוו זַא ,טגָאזעגסױרַא

 ןעּבָאװ ייז זַא ,ןעגָאז טינ לָאז ןעמ ,טַאהעג ארומ ןעּבָאה עכלעוו ,רעגיוו
 ,טיירג ןענעז ייז זַא ,טכַאמעג ךיז ןעּבָאה ,עיסימָאק רעלעסורּב יד ןעסירעגבָארַא
 עשימָאנָאקע ןעגעוו ןעגנוטַארעּב ןערהיפ וצ ,טנַאמיה טגעלעגרָאּפ טָאה סע יו

 ןעלהַאװ יד רַאפ ךָאנ יא רעבירעד ןוא ןעהעזעגסיוארָאפ טָאד רימ ןעּבָאה בגא (*

 :טקנופ-סַארגָארּפ רעטנַײלעגרָאפ רימ ןופ רעד ןערָאװעג ןעמוגעגנָא ןעננוטכיר עלַא יב

 טיג םיגיגע עשיטיל א ּפ טימ טָאר-טדָאטש) ןיא ףךיז ןעלעוו רימ

 | | | !ןצנגיטפעשע 4
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 יַאילֲאּפ יד רַאפ תוחנה םוש ןייק ףיֹוא ייּברעד ייז ןעּבָאה ךילריטַאנ ;תולאש
 | ,ןהעג טלָאװעג טינ ןעק

 "צעל עצנַאג יד זַא ,ןעּבעגרעּביא ָאד טנַאסערעטניא ןייז רשפא טעװ סע
 ןיא םינקסע עכילטפַאשלעזעג ןוא רעקיטילָאּפ עשילוּפ יד ןעבָאה טייצ עט
 ךיא אנליוו ןיא .קיטילַָאּפתוב רק תה ַא טרהיפעג אשרַאו ןיא ןוא אנליוו

 "ד טרהיפעג ךיז טָאה עכלעוו ,קיטילָאּפ-תוברקתה רעד ןופ ךשמה ַא ןעוועג סָאד

 ןופ םורָאפ םעד ףיוא ןענוֿפעג ךיז טָאה אנליוו ןינע רעד טייז ,טייצ עצנַאג

 "ַאכ םעד ןעגָארטעג סָאד טָאה אשרַאװ ןיא ;(ןעּבױא העז) עגיל-רעקלעפ רעד

 ןעשטייד-שידיא ןעטסואוועּב םעד דצמ ןעמהענרעטנוא ןעטַאוירּפ ַא ןופ רעטקַאר

 וצ לעיצ א רַאפ םינּפַא טלעטשעג ךיז טָאה רעכלעוו ,גיסָאנ דערפלַא ןקסע

 ןופ עטמַאעּב ערעכעה יד ןֹוא גנוריגער רעד ןעשיווצ תוברקתה ַא ןעביירגרעד

 רערעדנַא רעד ןופ םינקסע ןוא רעקיטילָאּפ עשידיא יד ןעשיווצ ןוא טייז ןייא
 ,טייז

 ךיז ןעמ טָאה רעּבָא טייז רעשידיא רעד ןופ ,עגולקזַא רהעז ןעוועג סיוועג טנעמָאמ םעד ןיא קיטילָאּפ-תוברקתה יד זיא טייז רעשיליוּפ רעד ןופ

 ַא ןעכַאמ, טוומעג טָאה ןעמ ןוא םעד ןופ ןעגָאזּבָא טנעקעג טינ קפס יּתלֹּב
 טע עכלעװ ףיוא ייּברעד ןעפָאה רעדָא ,,"ליּפש ןעזייּב םעד וצ ענימ עטוג
 ןעשיטקַארּפ ןיא טינ ןעכלעו ףױא ללכּב רעדָא ןעדיא רַאפ תועושי זיא
 -רַאפ ,ךיא ּבָאה זנוא ייּב .וויאַאנ רהעז ןעוועג זיא -- ןעהיא רַאפ אצוי-לעוּפ
 -תובוקתה יד ןעשיווצ תוקספה יד ,רהעמ ץלַא רעטייו סָאװ ,גידנערעסערג
 יד ןעּבָאה אשרַאװ ןיא .טכַאמעג לטבמ ליּפש ןעצנַאג םעד ךעלעמַאּפ תופיסַא
 טָאה סָאד ,,ליּפש-תוברקתה םעד ןעסירעגרעּביא ךיג וצ לעסיּבַא םירבח
 רעדייא ,עגַאל ערעסעּב ַא ןוא ןעקַאילָאפ יד דנַאלסױא םעד רַאּפ טלעטשעג
 ,ןעדיא יד

5 

 ףעטנוא ןעגנולדנַאהרעטנוא עטקעריד רַאפ עיסימַאק עשיװטיל-שיליוּפ יד

 -עג טָאה דצ רעכילטיא :"עמוג טײקעג  טָאה ן'סנַאמיה ןופ ץיזרָאפ םעד
 -רעּביא ןופ ןוא טקנוּפדנַאטש ןייז ףיוא ךיז ןע'נשקע'רעפ ןייא ןיא ןעטלַאה
 !ןעגנוניימ עטגָאזעגסױרַא לָאמ לעיפ ןיוש יד רעטרעוו ענעדישרעפ טימ ן'רזח
 ...ןטשינ רָאג רעדָא ,רָאג רעדָא :"קנַאּב או, םעד טליּפשעג טָאה דצ רעכילטיא
 ;יַאמ 22 םעד ןעגָאלשעגרָאפ טָאה רע ןעכלעוו ,"טקעיָארּפ רעטשרע טנַאמיה
 יַאק יד טקורעגּבָארַא טָאה רעכלעוו ,טירט ַא ןופ םשור םעד טכַאמעג טָאה

 ,טקנוּפ ןעטיוט רהיא ןופ עיסימ
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 :ןעטייהעג טָאה טקעיָארּפ רעד
 - -גוא יד גיטייזנעגעג ןענעקרענָא ,אטיל ןוא ןעליופ ,תוכולמ עדייּב (1,

 ,ייז ןענעקרענָא גיטייצכיילג ,הכולמ רעדעי ןופ טעטינערעבוס ןוא טייקגיגנעהּבָא
 סע עכלעוו ּבעילוצ ,ןעסערעטניא עמַאזניימעג עהייר עצנַאג ַא ןעּבָאה ייז זַא
 -עג ,טיײּברַאנעמַאװצ ןופ םעטסיס ַא ןעלעטשוצנייא גיטיונ טגנידעּבנוא זיא
 ,ןענַאגרָא עלעיצעפס ענעטַאשעג ףיוא ןוא ןעצנעוװנָאק עלעיצעּפס ףיוא טציטש
 ןעּבעל ןיא ךרוד סע ןערהיפ עכלעוו

 ן'זיּב ץינערג-ןָאזרעק יד טניד אטיל ןוא ןעליוּפ ןעשיווצ ץינערג סלַא (2
 רעטייוו גידנעהעגוצ ,ירָאיזעי ,אדור אראטס ,קינעקסורד זיּב רעטייוו ןַאמעינ
 .-ץרעּב רעד ןופ ןעגינייארעפ םייּב גידנעמוקוצ ןוא עיליוו ייּב ןַאמעינ ן'זיּב
 ,ץינערג רעשיסור רעד טימ עניז

 אטיל ןענדרָאוצניײא ןייז בייחתמ ךיז טעװ גנוריגער עשיווטיל יד (3
 טהעטשעּב עכלעוו ,הכולמ עויטַארעדעּפ טלַא ,תודוסי עלענָאיצוטיטסנָאק ףיוא
 עדייּב ןעשיוצ ץינערג יד ,אנליו ןוא אנװֲאק ?ןענָאטנַאק עמָאנָאטױא ןופ
 ןעלַארטײג ןעגיטציא ן'טימ רהעפעגנוא ןעלַאפנעמַאװצ טלָאװ ןענָאטנַאק
 | : ,סַאּמ

 יװ ,דנורג ןעּבלעז ן'פיוא טריזינַאגרָא ןערעוו ןעלעוו ןענָאטנַאק יד 4
 .-ירטַא עּבלעז יז ןעּבָאה טעװ גנוריגער עלַארטנעצ יד ןוא ,עשירַאציײװש יד
 רעד ןופ טדָאטשטּפױה יד ,ןרעּב ןיא גנוריגער עוויטַארעדעּפ יד יו ,ןעטוּב
 ,אנליוו ןייז טעװו הכולמ

 "ןייװק"ןייא ןופ ךוסי ןפיוא ןערעװ טריזינַאגרָא טעוװו עעמרַא יד 65
 / .עירַאצײװש ןיא יוװ ,גנורחיפנָא ןייא טימ גנוריטורקער

 סלַא טנעקרענָא ןערעוו ןעכַארּפש עשיוװטיל ןוא עשיליּפ יד 6
 | ,הכולמ רעצנַאג רעד ןיא עלעיציּפָא

 יגימ עלַאנָאיצַאנ יד ןעמוקעּב הכולמ רעשיווטיל רעצנַאג רעד ןיא (?
 יער ,ןַארּפש ,לוש רעד וצ תוכיישּב סעיטנַארַאג עטסעטיירּב יד ןעטייהרעד
 | | ,ןעגנולמַאזרעֿפ ןוא עיגיל

 יד טנעמָאמ ןעגיטציא' ןעמענרעפ סָאװ ,ןעגנולײטּבָא"רעטילימ יד (8
 "וק םידדצ יד יװ ,םעדכָאנ ,ןעזָאלרעפ רהיא ןעזומ ,אנליוו ןופ עירָאטירעט

 ,םּכסה ַא וצ ןעמ |
 ,טנַאק םעד ןופ טינ ןעמַאטש סָאװ ,עטמַאעּב עלַא עגונ ךיוא זיא סָאד

 ןיא ןהעגניײרַא ןעלעוו גנוריגער רעשיווטיל רעד ןוֿפ ןעגנוליײטּבָא- רעטילימ לד
 ןעלהַאװ יד ךָאנ ןוא ןָאטנַאק ןעגיזָאד םעד ןעריזינַאגרָא ץ'כָאנ . ןָאטנַאק רענליוו
 .סעיצוטיטסניא עשירעּבעגצעזעג ןוא עלַאנומָאק ,עלַאנָאטנַאק ןיא

 "גוא ןייז טעו סע ןעוו ,לַאפ ןיא ,דָאירעּפ-טגנַאגרעביא םעד תעּב
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 -ידנעגינעג ַא ןעטנעמעלע עגיטרָא ןופ ףליה רעד סימ ןעריזינַאגרָא וצ ךילגעמ
 'ד ןעציש וצ ןוא גנונדרָא יד ןעטלַאהוצנייא ףיוא ײצילָאּפ טנעגניטנָאק ןעג
 ןעשיליּפ ןוא ןעשיװטיל ןופ ןעטנעגניטנָאק עכיילג ןעלעוו ,ץינערג-חרזמ
 -רָאד ןעמענרעפ ןוא ןָאטנַאק רענליו ןיא ןערעוװ ןעזָאלעגניײרַא ןענעק לייח
 ןעשיווצ םכסה ַא טיול סיוארָאפ טמיטשעּב ןערעוו ןעלעוו סָאװ ,ןענָאיַאר ןעט
 | ,תוכולמ עדייּב

 -ַאזניימעג ַא ןיא רעהעטשרָאפ יירד וצ ןערינימָאנ ןעגנוריגער עדייּב (10/|
 'רַאפ ןעטרָאּפַאר וצ טיירג טָאר רעד .םינינע עשידנעלסיוא רַאפ טאר ןעמ
 ,שידָאירעּפ ןעמוקרָאֿפ טעװ עכלעוו ,ןעגנוריגער יד ןופ ץנערעפנָאק רעד

 "עב ןעלעװ רעשיווטיל רעד ןוא רעשילױּפ רעד :ןעמייס עדייּב 1
 "עלעד ייווצ טפַאשרעהעטשרָאפ רעלענָאיצרָאּפָארּפ ןופ סודאמ ןעטיול ןעמיטש
 -ַאפ סָאװ ,קיטילָאּפ רעשידנעלסיוא ןופ ןעגַארפ ,להָאצ רעכיילג ַא ןיא סעיצַאג
 -ןיימעג ךרוד ןערעוו טכַארטעּב ןעלעוו ,עיצקנַאס עשירעכעגצעזעג ַא ןערעד
 טריציפיטַאר טעװ סולשעּב רעייז ןוא סעיצַאגעלעד עדייפ ןופ ןעגנוציז עמַאז
 ןעמייס עדייּב ךרוד ןערעוו

 ,אטיל ןוא ןעליופ ןערָאװעג .טגיילענרָאפ זיא טקעיָארּפ רעגיזָאד רעד
 -ייארעפ טנעקעג ךיז ןעּבָאה רעקלעפ עדייּב יד ןעכלעו ףיוא ,דוסי ַא סלַא
 ןייא ןעהעג ייז זַא ,טרעפטנעעג רעקלעפ עדייּב ןעּבַָאה םעד ףיוא ,ןעגינ
 עלייורעד טָאה אטיל .,גנוטכיר רעגיזָאד רעד ןיא ן'תעדה-בושי ןעּבױהוצנָא
 -נָא ןופ ןיוש ךיז טָאה רעּבָא ןעליוּפ ;טכַאמעג טינ תורעה ערעדנוזעב ןייק
 יָאק רעלעסורּב רעד ןיא זומ אנליוו ןינע םעד ןיא זַא ,טנערָאװעּב ןָא ּביוה
 ןעציש ןענעק לָאז עכלעוו ,גנורעקלעפעּב עגיטרָא יד ןעטָארטרעּפ ןייז עיסימ
 | ,טכער רהיא

 -עגסױרַא דלַאּב ךיז טָאה ,ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאה ן'תעדה-בושי יד ןעוו |
 ןוא ןעלױּפ ןעשיווצ ךיז טזָאל עיצַארעדעפ ןופ געװ םעד ףיוא זַא ,טלעטש
 -עלּפ ןופ געו ץפיוא רעהירפ ,געוו-הרשּפ ַא ןעגיפעג רעווש ױזַא טקנוּפ אטיל
 רעד ףיוא ןערָאװעג ןעגָארטעגרעּבירַא דלַאּב זיא ןינע רעצנַאג רעד ,טיצסיּב

 עלייוורעד ןענעז עיסימָאק רעד ןופ ןעגנוציז יד ,עגיל-רעקלפ רעד ןופ םונעלפ

 ייײןערָאװעג ןעסירעגרעּביא
 .עלײװרעד ,יזנּכשַא ןופ גַאלשרָאפ םעד ףױא ,ךיז טָאה עיסימָאק יד

 ןעלױּפ דצמ ןה אנליו ףיוא תֹועיֿבּת יד ןופ גנודנירגעב רעד טימ ןעמונרעפ

 "רָאפ טנעקעג טָאה ןעמ יװ ,ןעּבָאה םילֹוּפלּפ עגיזָאד יד ,אטיל דצמ ןה ןוא

 ,טכַארּבעג טינ אצוי-לעופ ןייק וצ ;ןעהעזסיוא

 -יס ןוא גולק רעייז טָאה רעּבָא קיטילָאּפ (? עשיזיוצנַארפ) עשיליוּפ יד

 ןינע םעד ןופ טקנופרעװש םעד ןעגָארטוצרעּבירַא ןעּבױהעגנָא שיטַאמעטס
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: 0 1 
 ווי ן 1

 י

 ןוא טנאק רענליוו ןופ ! גגורעקלעפעּב יד ףיוא עגיל"רעקלעפ רעד ןופ אנליוו

 . טש'רמולּכ ןעליוו עכלעוו ,יקסווָאגילעשז לַארענעג ?ןעגינעּפשרעדיוװ, םעד ףיוא

 םעד ןעזָאלרעדנַאנּופ ןופ וליפא רעדָא אנליוו ןעטערטּבָא ןופ ןערעה טינ רָאג
 -לעפ יד ןוא ללכּב גנוניימ עכילטפַאשלעזעג יד זיא ןפֹוא םעד ףיוא ,,,לייח
 סע יו טרַאגעג טָאה ןוא עטָאלּב ַא ןיא ןעכָארקרעפ זיא עכלעוו ,עגיל-רעק
 וצ ןערָאװעג טיירגעגוצ ןייווכעלסיּב - טרפּב ,רהיא ןופ ןעכירקסיורַא זיא
 "עב טָאה רעכלעוו ,םייס רענליװ טעד ןופ "טקַאפ םענעהעשעג , םעיינ םעד
 ןייא טימ טפרַאדעּב טָאה רעכלעוו ,סולשעב ןייז ןוא ,ןעמוקרָאפ טפיַאד
 ןעגָארטעג טָאה סָאװ ,"זיירק ןופ רוטַארדַאװק, רעד ןופ ףֹוס ַא ןעכַאמ ּפַאלק
 .."אבליוו ןינע , ןעמָאנ םעד

 / אווענעשז ןיא עניל:רעקלעפ רעד ןופ טָאר רעד טָאה ינֹוי 28 םעד
 ;ךוסכס ןעשיװטיל-שילוּפ םעד ןעגעוו תוטלחה ענױזַא ןצמונעגנָא |

 ,ןימרעט =

 -וּפ ייס ,ילוי 10 םעד טיינעּב טרעוו ן'תעדה-בושי רעלעסורּב יד (

 רעד ןופ גנוציז רעד ףיוא ןעדַאלוצניא טכער סָאד ןעבָאװ אטיל ייס ,ןעל
 -סױרַא ןענָאק עכלעוו ,ןעּפורג עלַאנָאיצַאג יד ןופ רעהעטשרָאפ עגיל"רעקלעפ
 ,עגיל"רעקלעפ יד רהיא טימ ןענעקעּב וצ ידּכ ,גנוניימ רעייז ןעגָאז

 ,אשרַאֹוו ךרוד ןערעוו טגיטעטשעּב סעוו .ךַאמּבָא רענעסָאלשעג רעד

 .אגליוו ןוא אנוואק

 -עלע יד עעמרַא ס'יקסווָאגילעשז ןופ טגיטייזעב ןערעוו ןליווכעלסיּב (2

 םעד ןעּבױהנָא ךיז ףרַאד סָאד ,אטיל-לעטימ ןופ טינ ןעמַאטש סָאװ - ,ןעטנעמ
 | ,רעּבמעטּפעס 1 םעד ןדרעװ טנידנערַאפ ןוא ילוי 8

 "סופ 5000 ןֹופ טײטשַאּפ סָאװ ,עיצילימ ַא טריזינַאגרָא טרעוו סע 3
 ,עיסימָאק-לָארטנָאק רעד ןופ גנורהיפנָא רעד רעטנוא ,רעטייר 800 ןוא רעהעג
 רעד ןופ ןעשינפרעדעּב יד רעּבירַא ןעגייטש סָאװ ,עיצינומַא ןוא רהעוועג
 םענעּבעגעגנָא םעד ןיא אטילילעטימ ןופ טרהיפעגסורַא ןערעװ ,עיצילימ

 ןערעוו ,טעיפעג-ךוסכס םעד ןופ טיג ןעמאטש סָאװ ,עטמַאעּב יד 4
 ,טריאוקַאוװע ךיוא

 -עג יז ואווו ,טרָא םעד ןיא .ןעטערטּבָא וומ עעמרַא עשיווטיל יד (5
 ןימרעט ןפניבלעז =! םעד ֹוצ ףרַאד להַאצ רהיא .טייציםולש ןיא ךיז טניפ
 | -.ןערעװ טרענעלקרעפ

 וצ םידדצ עדייג .ףיוא טרעדָאּפ .עגיל-רעקלעפ רעד ןופ טַאר רעד
 ,רחעקרעפ-ןחַאפ םעד .ןעטכיררעפ ןוא ןעגנוחיצעב ערַאלוסנָאק יד ןעוינעב|

 יד ןעלעטשנזיא ןץפיוא העפשה א ןעּבָאה .טעוו עיסימָאק רעטילימ יד
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 ןעפלעהטימ טעוו עיסימָאק עגיּבלעזיד .רעקרהעפ םעד ןעיינעּב ןופ ןענימרעט

 ,רעּבמעטּפעס 1 ן'ֹזיּב אנווָאק - אנליו רהעקרעפ םעד ןעיינעּב וצ
 יד ןֹופ ןעדעירפוצמוא ןעוועג ןענעז םידדצ עדייּב זַא ,ךיז טהעטשרעפ

 .."רעּבָא, ַא טימ רעּבָא ,ןעמונעגנָא טעמּכ ךיוא ייז טָאה ןעמ ;תוטלחה עגיזָאד

 רעװעשרַאװ םעד ןופ יא תוטלחה ןעטיש ןעמונעג ךיז ןעּבָאה ןעליוּפ דצמ

 .זיא סע עכלעוו ןיא ,טנַאק רענליוו ןופ גנורעקלעפעּב רעד דצמ יא ,םייס

 ןעצישעּב  ,'ןעגלָאט וצ טינ; סולשעּב רעטסעפ רעד טקירדעגסיוא ןעוועג

 יי .װ ,זַא ןוא "דנַאה רעד ןיא רהעוועג טימ טנַאק רענליוו

 ?נָאק ,עטמיטשעּב ַא ןעמונעגנָא ןעגנורעדָאפ עגיזָאד יד ןעבָאה דלַאּב

 רעד ןופ רעהעטשרַאפ טימ םּכסה ןיא ,יקסוָאגילעשז .נעג .עמרָאפ עטערק
 -טיל ןוא ןעסורסייוו ,ןעדיא ץוח) ןעגנוטכיר עלַא ןופ גנורעקלעּפעּב רעקיטרא

 -לעװ ,?טַארילַאנָאיצַאנ, ַא אנליוו ןיא ןעפורוצפיונוצ ןעסָאלשעּב טָאה ,(רעניוו
 -נטלַאװרעּפ-טסבלעז יד ןופ רעהעטשרָאפ ןופ רקיע רעד ןהעטשעּב לָאז רעכ

 ןעפורוצפיונוצ ןעסָאלשעּב ןעמ טָאה יױזַא ,(ןעגנוטלַאװרעפ עלַאנומָאק ןעג

 ןופ ןהעטשעּב לָאז רעכלעװ ,?טַארילַאנָאיצַאנ, ַא ןעכָאװ רָאּפ ַא ףיוא ךרעּב

 -טַאר 20 ,קימייס רעקָארט-רענליװ ןופ רענעמטַאר 20 ,רענעמטַאר רענליוו 0

 ,קימייס רענַאיצנעװס ןופ רענעמטַאר 22 ןוא קימייס רענעמשֶא ןופ רענעמ

 ךרעּב ןופ לּכח ןסּב ןהעטשעּב טפרַאדעג טַאר-לַאנָאיצַאנ רעד טָאה םורַא ױזַא

 | | ,רעדעילגטימ 6
 ןופ ןעמוקעּב יקסוָאגילעשז לַארענעג רעד טָאה 1921 טסוגװַא ּבױהנָא

 ןיא ,ףעירּב ַא ,טנומריקס 'ה ,םינינע עכילרעסיוא רַאפ רעטסינימ ןעשיליוּפ

 רעד ןופ טַאר םעד ןופ תוטלחה יד טלייטעגטימ םהיא טרעוו סע ןעכלעוו

 לייח םעד ןופ ןעהיצּבָא ןעגיד'הגרדהּב םעד עגונּב רעדנוזעּב ,עגיל-רעקלעפ

 רע טגערפ ייּברעד ,ןעטנעמעלע עגיטרָא:טינ יד עיצַארטסינימדַא רעד ןופ ןוא

 ןייז ןעּבעגוצרעּביא ידֹּכ ,הלאש רעד עגונּב לַארענעג ןופ גנוניימ יד ןָא
 רעשילױפ רעד ןופ רעפטנע םעד וצ הפסוה סלַא; עגיל-רעקלעפ רעד הבושת

 י"ינוי 28 ןופ עגיל"רעקלעפ רעד ןופ טַאר ןופ עיצולָאזער רעד ףיוא גנוריגער
 י"רעקלעפ רעד ןופ ןערָאװעג טנעקרענַא אטיל:לעטימ ןיא םוַָא ױזַא

 ,אנליו ןינע םעד ןיא דצ ַא סלַא ,לעיציפָא עגיל

 ַאַא טימ ן'טנומריקס טרעפטנעעג טָאה יקסווָאגילעשז לַארענעג רעד

 | :ףעירּב
 םעד ךיא ּבָאה ףעירּב רעיא ףיא רעפטנע סלַא !רעטסינימ 'ה |

 ןעגנורעדָאפ עגידנעהעגטייוו יד תמחמ זַא ,ןייז וצ עידֹומ ךייא דובּכ |

 תוירחַא יד ןעמהענ טינ ךיז ףיא ךיא ןָאק עגיל-רעקלעפ רעד ןופ

 -יטרָא רעד ןופ גנוניימ יד ןעגערפנָא לעװ ךיא ןוא תוטלחה יד רַאּפ
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 "נוטלַאװרעּפ-טסּבלעז יד ןופ רקהצטשרָאפ יד ךרוד גנורעקלעפעּב רעג
 ןייז עידומ ףּכיּת יז ךיא לעװ ,גנוניימ רעייז גידנעסיוורעד ךיז ,ןעג
 | ,רעטסינימ 'ה םעד

 ?לקסווָאגילעשז ,ל

 'וצ טסונװַא 9 םעד ףיוא ןיוש ,ױלַאּב טָאה יקסווָאגילעשז ,נעג רעד

 "גולײטּבָא-יירק יד טימ טַארטסיגַאמ רענליו ןופ ץנערעפנָאק א ןעפורעגפיונ -

 יד ןופ ןענַאגרָא יד ןופ רהָאפנעמַאזוצ ַא טסוגװַא 14 םעד ףיֹוא -- ןוא ןעג
 | | ,ןעגנוטלַאװרעפ:טסּבלעז

 ןופ רעהעטשרָאפ ןעפורוצפינוצ ענָארּפ ַא טכַאמעג ךָאנ טָאה סנַאמיה
 רַאפ בֹוח ןייז ןעלהיפרעד וצ .,,ידּכ ,טסוגװַא 25 םעד ףיוא תוכולמ עדייב

 ףיוא אטיל ןופ רעפטנע רעד סָאװ ,ףיורעד גידנעקוק טינ ,עגיל-רעקלעפ רעד
 "ניא ןעפרָאװענּבָא עטָאג עגיזָאד יד טָאה עגיל-רעקלעפ רעד ןופ עטָאנ רעד
 ךַאמּבָא-םולש רעקלַאבוס םוצ ןערהעקמוא ךיז לָאז ןעמ -- גידנערעדָאפ ,ןעצנַאג
 | | ..רעּבָאטקָא 8 םעד ןופ ןעליוּפ טימ

 עטנהָאמרעדנעּבױא יד ןעּבילקעגפיונוצ ךיז טָאה אנליו ןיא רעדייא
 "ורוצפיונוצ ןעגעו ןעסילשעּב ךיוא טפרַאדעּב טָאה סָאװ ,?גנולמַאזרעפ-סדנַאל,

 .טעדנעװעג רעהעטשרָאּפ עשידיא יד וצ ךיז ןעמ טָאה ,םייס רענליו םעד ןעפ
 עשידיא יד ןעמ טָאה סרעדנוזעּב ,ןעגָאװצ ןוא ןעגַאלשרָאפ עסיז לילרעלַא טימ|
 ןעגילייטעּב ךיז ןעלָאז ייז ,ןייז עיּפשמ טבורּפעג טַאר-טדָאטש ןופ רענעמטַאר
 טיװעג ןעדיא יד טימ ךָאד טלָאװ עכלעו ,"גנולמַאזרעפ-סדנַאל, רעד ןיא
 ,ייז ןָא רעדייא ,טעטירָאטױא ןערעטערג ַא ךס ַא טַאהעג

 ןעּבָאה סע ןעכלעוו ןיא ,ליּפש-תוברקתה םעד ץוח זַא ,ןעגָאז זומ ךיא
 ןופ לײט רעגידנעטשנַא רהעז רעד בור יּפ לע תוחּפה לכל טגילייטעּב ךיז
 -עּב ,רעקיטילָאּפ ,ןעטַארעטיל עטסעּב יד יװ ,טּפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד
 עשידיא הייר עצנַאג ַא ןעקרעמעּב טנעקעג אנליוו ןיא ןעמ טָאה ,המודכו עטמַא
 ןוא ןעײרדמורַא םוטעמוא ךיז ןעגעלפ עכלעוו ,אשרַאװ ןופ ךעלטייל-עגנוי
 ןערָאטַאמרָאפניא-עכערּפ ,ןעטנערעפער ,עטמַאעּב עשידיא-שיליופ סלַא ,ןעײרדנײרַא-

 הפצוח סיורג טימ עלַא ,גנודליּב עטכעלש טינ טימ ייז ןופ עכילטצ .,המֹודכו
 .-עלע ןעגיד'קּפוסמ ַא ןעדיא ייּב טלעטשעגרָאפ ייז ןעּבָאה טייקיפיפ ןוא
 רעד רַאפ ןעזייא ןוא לָאטש ןענַאטשעג עלַא ייז ןענעז ךילריטַאנ ,,.טנעמ
 גנוניימ רעייז ךָאנ תֹלֹוכיּב ןיילַא רָאנ ןיא עכלעוו ,טיצַאטנעירָא רעשיליוּפ
 -רעגנוי רעגיפיפ ַאזַא טָאה ןיקסווָאגילעשז רַאפ ,ןעדיא ףיוא העושי יד ןעגנערּב
 רעשיליופ, ַא טימ אנליוו ןיא גנוטייצ עשידיא ַא ןעּבעגסױרַא ןעמונעג ךיז ןַאמ
 רעּבָא ןיא עכלעוו ,טנעיילעג טינ לָאמניײק טָאה רענייק עכלעוו ,"עיצַאטנעירָא
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 טיג תוקחד ןייק ְךלעג ןיא תועמשמ סטָאה יז לייװ ,טצוּפעגסױא ןהעש ןעוועג

 | ,טריּפשעג

 -סיא, רימ וצ ןעמוק טּפָא ןעגעלפ ךעלעשנעמ ענעגנודעג עלַא יד
 -עג ןיימ טימ ןעריסערעטניא, ךיז ןעגעלפ ,(ןעריאואיוורעטניא) ךימ ?ןעגערפ

 -עג חירטמ ךיז ייז ןעּבָאה רעּבָא רקיע רעד .וו .זַא ןוא "גנוניימ רעטצעש
 ןופ ןעדליּב ןוא ןעשנעמ עגיד'קּפוסמ עלעפייה ַא ןנוא ןופ ןעסיירוצּבָא ןעוו

 "נעגעקטנַא ןענעק לָאז ןעמ עכלעוו ,?יײטרַאּפ עשיטסילַארעדעפ עשידיא, ַא יז

 טימ טהעג ןעדיא "לייט רעסיורג, ַא זַא ,ןעגָאז ןוא ןעמעלַא זנוא ןעלעטש

 ,,אטיל ןעגעג ןעליופ

 ,טלעג לעסיּב עשּביה ַא טסָאקעגּבָא םינּפ א סָאד טָאה םיּתביילעּב ערעייז
 -עלפ טונימ רעטצעל רעד ןיא :ןעמוקעגסױרַא טשינרָאג ןופרעד רעּבָא זיא סע
 .ןעטלַאהעּב ןוא ןעקערשרעד "ןעשנעמ-ייטרַאּפ , ערעייז ךיז

 עשידיא יד ייּב ןילּפיצסיז עשילַארָאמ יד ןעוועג זיא קרַאטש יזַא
 .ןעגנַאגעגכָאנ ןוא זנוא רעטניה ןעסָאלשעג .ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,ןעסַאמ
 ,.,נוא ךָאנ

 -טדָאטש ןופ רענעמטַאר עשידיא ןופ הפיסַאנַא ןעפורעגפיונוצ ּבָאה ךיא |
 רעד ןיא ךיז ןעגילייטעּב רעזנוא ןעגעװ הלאש יד ןעטכַארטעּב וצ טאר
 הפיסַא רעטגיגייארעפ רעד ףױא יװ ,הפיסא רעד ףיוא ,?גנולמַאזרעפ-סדנַאל;
 "עג ןעמונעגנָא דחא הּפ זיא עיסימָאק עשיטילַאּפ רעד טימ רענעמטַאר יד ןופ
 יד ."גנולמַאזרעפ-סדנַאל, רעד ןיא ךיז ןעגילייטעב וצ טינ הטלחה ַא ןערָאװ
 ,,רעהירפ יװ ױערָאלק ךָאנ ,ערָאלק ןצוװעג ןענעז ןעוויטַאמ

 ,גנורעלקרעד ןימ. ַאזַא טכילטנעפערעפ ןעּבָאה רענעמטַאר עשידיא יר
 ןעגנואווצעג ןענעז ,טַאר-טדָאטש רענליוו ןופ רענעמטַאר עשידיא ,,רימ,

 עכלעוו ,?גנולמַאזרעפ-סעדנַאל; רעד ןיא לײטנַאנַא ןעמענ ןופ ךיז ןעגָאזוצּבָא
 -ליוו ןיא רהָאי ןעגידנעפיול טסוגװא 14 םעד ףיוא ןערָאװעג ןעפורעגפיוא זיא
 -+פ טימ ןעמהענרעפ ךיז טעװ גנולמַאזרעפ עגיזָאד יד סָאװ ,םעד תמחמ אנ
 ,גנוטיידעב רעטסערג רעד ןופ תולאש עשיטיל

 רַאפ !עוועג בייחתמ טַאר-טדָאטש ןיא ןעלהַאוו יד רַאט ךיז ןעּבָאה רימ
 ןופ םינינע טימ רָאנ טַאר-טדָאטש ןיא ךיז ןעגיטפעשעּב וצ רעלהעוו ערעזנוא
 -ילאּפ ןיא ךיז ןעגילייטעּב טינ ןפוא םושּב ןוא טייקשיּתּבה-לעּב רעשיטדָאטש
 ןעגיטפעשעּב וצ טינ טכער ןייק רימ ןעּבָאה ןיוש אטישּפ ַא ;םינינע עשיט
 טָאה עכלעוו ,עיצוטיטסניא רערעדנַא ץנַאג ַא ןופ םינינע עשיטילָאּפ טימ ךיז

252 



 טלָאװ סָאד ,טינ תוכייש םוש ןייק טייקשיתּבהילעּב רעשיטדָאטש רעזנוא וצ

 ,טכַאמלופ רעזנוא ןופ גנוטערטרעּבירַא'נַָא ןעוועג בגא

 ' :טַאר-טדָאטש רענליו ןופ רענעמטַאר עשידיא יד

 ,ָאריּפַאש הנוי ,יקסדָאגיװ בקעי ר"ד |

 ,קינשטַאּבַאק ,א ,יקצאּבויל ,ּב

 ,לַאטנעזָאר .ש .ָאריּפס , ,ס

 .דנַא ןוא ,יקצָארט .ש | ,12, 8, 21 ,אנליוו

 "עגרַאפ "םייס רענליוו, ןינע םעד ןיא זיא ןעיײטרַאּפ עשיליוּפ יד ייּב

 ןעוועג ןענעז שארּב "סעקעדנע, יד טימ עטכער יד ,תועד"יקולח עסיורג ןעמוק
 ןענליוו רעד זַא ,ןעסייה גנוניימ רעייז ךָאנ ךָאד טלָאװ עכלעוו ,םייס ןעגעג
 ןעלױּפ טינ ,סע טסייה ,ךָאד זיא ,הכולמ ַא ךיז רַאֿפ יא טנַאק

 {צליױּפ טימ טנַאק םעד ןופ גנוגינייארעפ עטושּפ יד טרעדָאּפעג ןעּבָאה ייז

 א טרעדָאפעג ןעּבָאה ,טרעקרעפ ,ןעייטרַאּפ עקניל יד ,רהיא ןופ לייט ַא סלַא
 רעד ןעזייורעד טפרַאדעּב ןפוא ןעשיטַארקַאמעד ַא ףיוא טָאה רעכלעוו ,םייס

 ןעדיא יד ןעפורעג ןעּבָאה ייז ,ןעלױּפ וצ טרעהעג טנַאק רעזנוא זַא ,טלעוו
 | ..עטכער יד ןעפמעקעּב !צ םענייא ןיא ידּכ , ,םייס ןיא

 14 םעד אנליוו ןיא ןערָאװעג טנעפעעג זיא ,רהָאפנעמַאזוצ-סעדנַאל רעד

 טגָאזעגסױרַא ןעּבָאה רענדער עלַא טעמּכ סָאװ ,םיחבש לעיפ יד ךָאנ ,טסוגווא
 "ַאוצ רעד טָאה "אדבוע רעגיד'תרובג , ןייז ןוא - ,יקסווָאגילעשז לארענעג םעד
 -תרשּפ ַא ןעמונעגנָא גנוציז רעטצעל ןייז ףױא טסוגװַא 15 םעד רהָאפנעמ
 "רעפ רעטסעפ ַא וצ טּבערטש רהָאפנעמַאװצ רעד זַא ,ןעניז םעד ןיא הטלחה
 רעד ןופ טַאר םעד ןופ תוטלחה עלַא ּבָא טפרַאװ רע ,ןעלױּפ טימ גנוגינייא
 -ּפָאװטנע עגיד'הגרדהּב ַא וליּפַא ןעגעוו 1921 ינוי 28 םעד ןופ עגיל-רעקלעפ
 עיצַארטסינימדַא רעד ןופ ןעקורסױרַא ןופ ןוא לייח סיקסווָאגילעשז ןופ גנוג

 ןוא גיד'הנּכס רַאפ סע טלַאה רהָאפנעמַאװצ רעד :םיבשוּת עגיטרָא טינ יד

 ַא טימ  יקסװָאגילעשז .נעג םעד וצ ךיז רע טעדנעוו רעטייוו ,גיד'רשוי טינ
 -נעמַאזוצ ַא עירָאטירעט רענעמונרעפ םהיא ןופ רעד ףיוא ןעפורוצפיונוצ השקּב
 "עּב וצ גיטליגדנע ידּכ ,עטלהעוורעדסיוא קעוװצ םעד רַאפ לעיצעּפס ןופ רהָאֿפ
 / ע"טנַאק רעזנוא ןופ טייקגירעהעגנָא-הכולמ יד ןעמיטש

 *ָאה ןעליוּפ ךיוא םעדכָאנ יא ,אטיל יא סָאװ ,םעד ףיוא גידנעקוק טינ
 ןופ דוסי ן'פיוא ןיתעדה-בושי ערעטייוו ןופ טייקכילגעמ יד ןעפרָאװעגּבָא ןע2
 רעד ןופ גַאלשרָאפ םעד ןעמונעגנָא עדייּב ךָאד ייז ןעּבָאה ,טקעיָארּפ סנַאמיה
 ידַּכ ,לעסורּב ןיא טסוגווא 5 םעד ךיז ןערהָאפוצפיונוצ לָאמַאכָאנ עגיל-רעקלעפ
 טָאה עכלעוו ,עגיל'רעקלעפ רעד רַאפ טכירעּב םעד ןעלעטשפיונוצ םענייאניא
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 -טיל-שילױּפ ןופ לרוג םעד רעּביא ןעסילשעּב טפרַאדעּב ןיֹוש רעטציא ןיײלַא |
 ןערעװ טכַאמעג ייּברעד טעװ עװעג ףיסומ ןעמ טָאה ,רשפא .ךוסכס ןעשיוו
 ,.,ךיז ןעדערוצפיונוצ עּבָארּפ ַא ךָאנ

 רעדיוו םידדצ עדייּב ןופ רעהעטשרַאפ יד ןעּבָאה רעּבמעטּפעס ּבױהנָא

 רעיינ לעגָאּפש ַא ןעמואושעגסיורַא ןזיא ייּברעד .ן'תעדה-בושי יד ןעּבױהעגנָא =
 ןופ טקעיָארּפ רעטייווצ רעד .ןסנַאמיה ןעגיּבלעזמעד ןופ טקעיָארּפ -

 -ייא טימ טקעיָארּפ ןעטלַא םעד רָאפ ךיז טימ טלעטש רעכלעוו ,ן'סנַאמיה - |
 "ער עוויטַארעדעּפ .סלַא טינ טכַארטעּב אטיל ןיוש טרעוװ ,ױזַא :םיוניש עגינ = |
 עשידנעלסיוא יד .,עימָאנַאטױא'נַא טמוקעּכ ןָאטנַאק רענליוו רעד רָאנ ,קילּבוּפ = |
 ָאד ןעליוּפ טימ טגיניארעפ טרעװ טכַאמ עשירעטילימ יד ןוא קיטילָאּפ =

 "טפַאשרעהעטשרָאפ רעלַאגעל, א ןעגעװ סעּפע טדערעג רעּבָא ןיוש טרעװ
 טלעטשענוצ זומ ךַאמּכָא רעשיווטיל-שילוּפ רעד ןעמעוו ,טנַאק רענליוו ןופ -
 רַאפ סָאװ ןוא טפַאשרעהעטשרָאפ עניזָאד יד ךיז טמענ ןענַאװ ןופ ,.,ןערעוו |

 ןעװעג רעּבָא ןיא רַאפרעד .רָאלק טינ סעּפע זיא ,טָאה יז ץנעטעּפמָאק ַא -
 ןעגידעּבעל ןעשיווטיל-שילופ םעד ןיא ןעט'נבהעּב ןעדעי רַאפ רָאלק =

 ַא זיא טקעיָארּפ רעשיטַארקָארויּב רענעקַאּבעגסױא שירפ רעד זַא ,ןעּבערטש = |
 וצ גנוטכַא סיוא ,טייצ עסיוועג ַא טעװ ןעמ ןעכלעוו םורַא ,רענעריוּבעג-טיױט = |

 .ןעפרַאוװּבָא םהיא םעדכָאנ ןוא ןיתעדה-בושי ןערהיפ טש'רמולּכ ,רּבחמ ןייז |

 רָארּפ םעיינ םעד ןעּבעגוצרעּביא ןעוועג םיּכסמ ןעּבָאה םידדצ עדייּב .
 -נעל ךָאנ ,הטלחה רהיא ןעגָארטסױרַא לָאז יז ידּכ ,עגיל-רעקלעפ רעד טקעי = |
 -עּב ךיז ןעּבָאה סע עכלעוו ןיא ,עגיל- רעקלעפ רעד ןופ ן'תעדה-בושי ערעג = |

 ױנּכשַא ,ךילנייוועג יו ,ןערעדנַא םעד טימ רענייא גידנעריזימעלָאּפ ,,טגילייט
 יָארּפ רעטייוצ רעד דחא הֹּפ ןערָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,סאקסַאנַאװלַאג ןוא

 עדייּב ןעּבעגעגרעּביא טָאה עגיל-רעקלעפ יד ןעכלעוו ,ןסנַאמיה ןופ טקעי = |
 ןעמעננָא םהיא ןעלָאז ייז ,הצע ךרדּב רהעמ ,םידדצ = -

 ,אנליוו ןופ טייקגירעהעגנָא-חכולמ יד רקיע ץירַאפ ןעטלַאה לָאז ןעמ בוא |
 ןיא ,ןוא .אטיל ןופ ןוחצנ ַא רַאפ ןעטלַאה טקעיָארּפ ןעגיזָאד םעד ןעמ זומ
 ןעפורעגסױרַא ןעגנוטכיר עלַא ןופ ןעקַאילַאּפ יד ייּב רע טָאה ,ן'תמא רעד
 | ,גנורעטיּברעפ עטסערג יד

 ןופ גנוגינייארעפ יד רקיע םעד רַאפ ןעטלַאה לָאז ןעמ רעּבָא ּביוא

 ןיא דנַאהרעּבױא יד טמוקעּב עטצעל יד רעכלעוו ייּב ,ןעלױּפ טימ אטיל
 רעד ,ךיז טכוד רימ יוװ ,זיא סָאד ןוא ,םינינע עשידנעלסיוא ןוא עשירעטילימ
 ַא רַאפ ןערעװ טכַארטעּב רע זומ -- ,הלאש רעצנַאג רעד ןופ טקנוּפ-ןערּכ

 ןעטַארקָאמעדילַאיצָאס עשיווטיל יד ןעוועג ןענעז טכערעג ,ןעליוּפ ןופ ןוחצנ

 "ייוצ סנַאמיה ןעפרָאװעגּבָא ןעּבָאה עכלעוו ,םייס ןעשיווטיל ןופ בור רעד ןוא
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 -נייק רעניווטיל יד ךיז טלָאװ ןערילימיסַא וצ לערוטלוק אנליוו :טקעיָארּפ ןעש |
 שיטקַאפ ייז ןצטלָאװ טייקגידנעטשטסּבלעז רעייז ןוא ןעצעגנייא טינ לָאמ
 ןהֶא ןעגָאװ רעייז ןענַאּפשנָא ןעזומ ייּברעד ייז ןעטלָאװ סעד ץוח ;ןערילרעפ
 ןוא ,טַאהעג טנייפ ןעּבָאה םינכש ,עלַא ןעכלעוו ,ןעגָאװ-הכולמ ןעשיליוּפ םעד
 ,,,האנש-רעקלעפ ןופ רּבדמ ןעטסיו םעד רעּביא ןעּפעלש םהיא ןוֿפ ךיז ןעזָאל

 -סױרַא טָאה ,טקעיארּפ ןעגיזָאד םעד גידנעפרַאווּבָא ,םייס רעשיליוּפ רעד
 ,,,טייקגיטכיזצרוק עשיטילָאּפ עסיורג 8 ןעזיוועג

 "יה טימ ןעדירפוצ טינ ןעוועג םידדצ עדייּב ןענעז רעּבָא םורַא ױזַא
 .ןעפרָאװעגּבָא םהיא ןעּבָאה ןוא טְקעיֶארְּפ טנַאמ

 םעיינ ַא אנליוו ןיא םייס ןעשיליױּפ ַא ךרוד ןעפַאש וצ טנעמָאמ רעד
 -יּבעלּפ רעד יא ,עיצַארעדעּפ יד יא לייוו ,ןעמוקעג זיא *טקַאֿפ םענעהעשעג,
 . *ייו טנעקעג רעטציא טָאה ןעמ ,ןעלַאפעגכוד ןענעז טנַאק רענליו ןיא טיצפ
 ?גנולמַאזרעפ-סקלָאפ רענליוו רעד ןופ טייּברַא ענעסירעגרעביא יד ןעיינצצ רעס
 -וצסױרַא יו ,טסואוועג טינ טָאה עגיל-רעקלעפ יד ,"עוויטוקעזקע, רהיא ןוא
 ופ ןייש םעד וליפא ןעװעטַאר ןוא עגַאל רעגירעיורט רהיא ןופ ךיז ןעהערד
 ,,,טעטירָאטױא רהיא

 םעד ןעגעוו יירעדור עקרַאטש ַא ןעּבױהעגנָא דלַאּב ךיז טָאה תמאּב ןוא
 ןעלױּפ וצ  הלאש רעד ףיוא הבושת ַא ןעּבעג ןומ רעכלעוו ,םייס רענליוו
 -נַא רעד גידנעּבענכָאנ טש'רמולּכ ,טָאה יקסווָאגילעשז .,געג ?!אטיל וצ ףעדָא
 םעד טרֵא ןייז ףױא טצעזעגקעװַא טָאה ןוא אנליוו ןעזָאלרעּפ - ,עטנַאש
 טכַאמ ענערעבוס יד ןעבעגעגרעּביא טָאה רע ןעמעוו ,שטיװָאטשיײמ 'ה
 -רָאקניא וצ גידנעבערטש ,'סעקעדנע, יד יו ,םייס ןעגיטפגיק םעד טי ןוא
 ,,טרעדָאפעג ןעּבָאה ןעלױּפ וצ טנַאק רענליוו ןעענַאג םעד טושּפ ןערירַאּפ

 ,טַארי הכולמ ןעשיסור םעה ןופ דעילגטימ רענעזעוועג ַא ,שטיװָאטשיײמ
 .ךרוד ןוא ךרוד "טַאמָאלּפיד , ַא רָאנ ,שנעמ רעשירַאג ןייק סינ ןעוועג זיא
 ןיא ךיז ןעגילייטעב וצ ןעדעררעּביא ידּכ ?,תוחוּכ עלַא טעדנעװעגנָא טָאה רע
 ,ןעסורסייוו יד ןוא ןעדיא יד םייס

 ןעּבעגעג תוצע רדסּכ זנוא ןעּגָאה טייז רעייז ןופ ןעדיא עשילױּפ יד
 רָאג טיג .עיצַאטנעירָא רעשילּפ רעד טימ .ה ,ד ,ייז טימ ןהעג ןעלָאז רימ
 ןפ בור רעד וליפא רָאנ ,ןעדיא עטרילימיסַא ןופ עלעטייה רעקיטשינ רעד
 יד ..יןעליוּפ טימ ןהעג, ןעזומו .רימ ,זַא ,רַאפרעד ןענַאטשעג ןיא עסַאמ רעד
 עדייּב יד ,ךיז וצ .ןעגיוצעג ןנוא .ןעּבָאה טייז רעייז ןופ ןעדיא עשיווטיל
 | .עלַאנָאיצַאנ "עשיווטיל, ַא ןוא ?עשילױּפ , ַא ןעוועג ךילטנעגייא ןענעז ןעגגוטכיר
 עשיױװיא ענעגייא'נַא טרהיפענ ,גידנעטש יו ,רעּבָא ןעּבָאה רימ ,גנוטכיר
 . ןומעװ טימ ,הלַאש יד ןענַאטשעג סע זיא זנוא רַאפ ,קיטיל אפי טקלָאּפ
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 ןעלַאנָאיצַאנ רעייז ןעדיא ןעּבעגעג טָאה עכלעוו ,אטיל טימ ;ןהעג רימ ןעלָאז
 -ביוו ױזַא רהיא רַאפ םעד ןיא וליפַא ליו עכלעוו ,ןעליוּפ טימ רעדָא ,טכער
 ןעלױּפ טימ ןהעג !טכער ןעלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןענעקרעדנָא טינ טנעמָאמ ןעגיט
 -ַאנ רעזנוא ףיוא ןייז רּתֹוומ ץנַאג -- ןעסייהעג זנוא רַאפ טָאה
 ךָאנ ןעוועג ןענעז םעט ןעטסגיטכיוו ןעגיזָאד םעד ץוח !טכצר ןעלַאנָאיצ
 רעד רעד יװ ,גיטכיו ױזַא ןעוועג טינ רשפא ןענעז עכלעוו ,םימעט עגינייא
 ןעּבָאה ןוא גָאװ ערעװש ַא טַאהעג ךיוא רעּבָא ןעּבָאה עכלעוו ,רעטנהָאמ
 ,,יטייז רעשיווטיל רעד ףיוא לָאש םעד ןעוועג עירכמ

 "גיניילק ךָאנ טגָאיעג ךיז ןעטלָאװ ,טנַאק רענליוו ןופ ןעדיא ,רימ ןעוו
 ףיוא ןעמענ טלָאװעג טינ ללכּב ןעטלָאװ רימ ןעוו ,ךעל'תוחנה עגילייוורעד עק
 ןעּבָאה טכַאמ עשילּפ יד ןופ רעהעטשרָאפ יד יװ ,עקיזיר םוש ןייק ךיז
 ךָאד רימ ןעטלָאװ ,אשרַאװ ןיא רעטעּפש ןוא אנליוו ןיא ןעפרָאװעגרָאפ זנוא
 סלָאמעד ןיוש ךָאד זיא סע לייוו ,עיצַאטנעירָא עשיליוּפ יד ןעמעננָא טפרַאדעּב
 עשיליופ ןיא טנַאק רעד טְּביילּב תוחפה-לכל עלייוורעד זַא ,רָאלק ןעוועג
 -עג ןוא םייס רענליו םעד ןיא סלָאמעד ןעגנַאגעג ךָאד ןעטלָאװ רימ !דנעה
 | "ןעלױּפ וצ, טמיטש

 -ּביה ַא טימ זנוא רַאפ ןעדנוּברעפ ןעוועג זיא םייס ןיא ןהעג טינ רעד
 זיא רע יװ ,םייס םעד ןעסיײרּבָארַא טנעקעג טָאה סָאד ליױו ,עקיזיר עש
 "עג ךָאד טלָאװ סָאד ,ןערָאװעג ןעסירעגּבָארַא ןעוועג זנוא ןופ לָאמנייא ןיוש
 ַא טימ המקנ ןופ להיפעג א ןעטסיניװַאש עשיליוּפ יד ייּב ןעפורעגסורַא סיוו
 ןיא ןומה ןעטריזילַארָאמעד םעד זנוא ןעגעג ןעציירפיוא ןעטקרַאטשרעּפ
 ,ללכּב ןעליוּפ ןיא ןוא טנַאק רענליוו

 יד ןוא טייז ןייא ןופ תוירחא רערעווש רעגיזָאד רעד ןופ להיפעג רעד
 טריטקיד זנוא ןעּבָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ םימעט עלַאנָאיצַאנ עגיטכיוו
 ,עיצַאטנעירָא עשיװטיל ןייק ןעוועג טינ זיא סע ,םייס ןיא ןהעג טינ םעד
 .יעשידיא ַא רָאנ

 ןערהָאפסױרַא סיקסוװָאגילעשז רַאפ ןעכָאװ יירד עטצעל יד ןיא ןיּב ךיא
 ,םיחוּכיו עשיטילַאּפ ףיוא םהיא וצ ןעדַאלעגנייא ןעוועג לָאמ לעיפ אנליוו ןופ
 ,רַאטסירּפ ןַאטיּפַאק רעד -רערהיפ רעשיטילָאּפ ןייז ןיא רע עכלעוו ףיוא
 -עדוצנייא רעדָא ןעדערוצרעּביא ךימ תוחוּכ ערעייז עלַא טעדנעװעגנָא ןעּבָאה
 ייּב תופיסא יד ףיוא ,ץיקסווָאגילעשז ייּב ן'טואַאר עשיטילַאּפ יד ףיוא .,,ןעד
 טגעלעגרָאפ זנוא ןעמ טָאה םוטעמוא -- םינקסע עוויסערגָארּפ עשיליופ יד
 ןעװעג זיא םעט רקיע רעד ..הזה םלֹוע -- גינעוו ןוא אּבה םלוע ,,,לעיפ
 יד ןופ עגַאל יד רהעז רהיא טקרַאטשרעּפ םייס ןיא ןהעג טינ רעייא טימ,
 ןופ וליּפַא ןוא עקניל יד ןופ ענַאל יד ּכָא רהעז טכַאװש -- ןוא "סעקעדנע,
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 ַא ןופרעד ןעהיצ רעֶּבָא ,תמא'נֲא ןעוועג סיוועג זיא סָאד ?,,,עלַארטנעצ יד
 | ,טנעקעג טיג רימ ןעּבָאה עיניל-סגגוטכיר

 ןעכוז רעד ןעועג ןיא קיטילָאּפ רעזנוא ןופ ךָאט-דגורג רעטייווצ רעד
 -סייא טוג ןיוש ןעּבָאה רימ :אטיל ןוא ןעליױּפ ןעשיוצ םולש ןופ געוו םעד

 לייח רענעי רעדָא רעד ןײרַא ןּוא סורַא טסייה סָאװ ,טייצ ענעי וצ טריּבורּפ
 "דךירפ ןעטקעריד םעד רַאפ ןעוועג רימ ןענעז ללכּב ךיוא רעּבָא ,,,אנליוו ןיא
 זנוא רַאֿפ יא ,ייז רָאפ יא :אטיל ןוא ןעליוּפ ןופ ךיז ןעדערפיונוצ ןעכיל
 רעגיזָאד רעד ןיא רעֶּבָא רעדייל .אצוי-לעוּפ רעטסעּב רעד ןעוועג סָאד טלָאװ
 -יירגרעד וצ טינ ןעוועג ךוסכס ןעשיװטיל-שילױּפ םעד ןעכיילגסיוא ןופ ןפוא
 ןערָאװעג ןעזיועגפיוא רעהירפ ןיוש ןיא סָאד יו ,ןעכ

 ,רָאלק ןעועג ןעכילטיא רַאפ ךָאד זיא ,רעגיוטיל יד ךייש זיא סָאװ
 ךיילג ןעוועג םייס רענליוו ןיא ךיז ןעגילייטעּב רעד ךָאד טלָאװ ייז רַאפ זַא
 | ,דנַאלרעטַאפ ןעשיווטיל םעד ןיא הדיגּבַא וצ

 ,ךַאמּבָא-םולש רעגיר םעד ןופ םיאנוש-םד ןעוועג ןענעז ןעסורסייוו יד
 ןוא טנַאק רענליו :םיקלח ליוצ ףיוא דנַאלסורסייװ ןעסירוצ , טָאה רעכלעװ
 טלעמַאזעג רבע רעייז ןיא ,רעניוטיל יד יװ ,ךיוא ןעּבָאה יז ,"רעקסנימ
 עלא טינ רשפא ,טלהימעג ןעּבָאה ייז ,ןעקַאילָאּפ יד טימ תונויסנ עגירעיורט
 רעכילרעדירב ןעגעוו דייר עשיליופ עסיז יד זַא ,גידנעטש טינ רשפא ןוא
 יװַא ןוא קרַאטש ױזַא ןעּבערטש ַא זיולּב ןעוועג זיא ןעסורסייוו יד וצ עּבעיל
 יז ןיַּב ,ןעסורטייו יד ןעמענוצמורַא לופדעּביל ךילרעדירּב ױזַא ןוא ,גנַאל
 ןעװעג ןיא סע יװ ,םעד ץוח ןעּבָאה ןעסורסייוו יד ...ןעקיטשרעד ךיז ןעלעוו
 ןוא ךס ַא טַאװעג ,ןעלהַאװ-םייס יד ֹוצ סעיצַארַאלקעד ערעיײז ןופ ןהצז וצ
 רעייז וצ ןה ךיז ןעמענעּב רעייז רַאפ ןעקַאילָאּפ יד וצ תועיבּת עסיורג רהעו
 = ,.'תוכרטצה עלערוטלוקילַאנָאיצַאנ רעייז וצ ןה ןוא עלַאיצָאס

 -עישרעט יד ןוא הלהק רעד ייּב טעטימָאק רעשיטילָאּפ רעשידיא רעד
 --רָאפ טכַארטעּב ןוא ןעּבילקעגפיונוצ לָאמ רהעמ ךיז ןעבָאה סעיצקַארּפ ענער
 -וצּבָא -- גַאלשרָאפ ןיימ זיא ףֹוס לּכ ףֹוס ."עגעג, ןוא "רַאפ עלַא גיטכיז
 ,דחא הּפ ןערָאװעג ןעמונעגנָא -- םייס ןיא ןעלקַאװ ןופ ךיז ןעטלַאה

 טפרַאדעּב ןעּבָאה עכלעװו ,םייס םוצ ןעלהַאװ יד ןענעז עלייוורעד
 "יווצ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ךוסכס םעד תמחמ ,רעבמעצעד ּביֹוהנָא ןעמוקרָאפ
 1922 רַאונַאי ףיוא ןצרָאװועג) טגצלענּבָא -- ,(* םייס םעד ןוא .ץיקסדוסליּפ ןעש

= 

 ענעז עכלעוו ,תועד-יקולח יד תמחמ ןענַאטשטנע זיא ךוסכס רעטנהָאמרעד רעד 5
 -כעה תעד ןוא ץ"יקטדוסליפ ןעשיוצ ןצלהַאוו יד ןופ חט ש םעד ןעגעוו ןעמוקעגרָאפ
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 ה רענ
 ;ףעירּב

 םוצ

 -ליו רעד ןופ רעציזרָאפ םעד ןופ ךיא ּבָאה 1921 רעּבמעצעד 3 םעד
 ןעלעיציּפָא ןעדנעגלָאפ ןעמוקעּב יקסווָאּבַארג ףַארג עיסימָאק-להַאװ-טּפיו

 -ָאק-להַאוו-זיירק רעד ןופ רעציזרָא

 1921 .א11 ,3 אנליוו ,9 'מונ זיירק ןופ עיסימ

 .2--139 רדח 36 סַאג-ץיוועקצימ ,15 'מונ ןעלהַאו ןופ ןינע םעד ןעגעװ

 | ןענעז עכלעוו ,אנלו ןיא םייס

 ,טערקעד ן'כרוד ןערָאװעג טלעטשעב

 ,1921 ,ּבמעװָאנ 24 ןופ 5. 1. שש. םי אי

 הליהק רעשידיא רעד ןופ גנוטלַאוורעפ רעד ןצ

 -יפורג עשיטילָאּפ ןוא עלַאנָאיצַאנ יד זַא ,גנוגייצרעּביא רעד ןיא
 -לעוו ,טײּברַא-להַאװרָאפ רעד יא לײטנַאנַא ןעמהענ ןעלעוו ןעגנור

 יד ךרוד ןוא עיסימָאק-ןיירק רעד ךרוד ןערעוו טרהיפעגסיוא זומ עכ

 טינ טסכילפעה ךיא טעּב ,(40זו6)19 סעשס640ש6) סעיסימָאק-סקריצעּב 8
 "עוו עכלעוו ,ןענָאזרעּפ יד ןופ לעטעצ םעד ןעקישוצ וצ ךיז ןעגָאזּבָא

 -ַאק עטנהָאמרעדנעּבױא יד ןיא ןעמהענרעפ וצ ןעגָאוּבָא טינ ךיז ןעל
 ,רעטערטרעפ-לעטש ַא ןופ רעדָא דעילגטימ ַא ןופ לעטש יד סעיסימ

 יז טעוו רעציזרָאפ רהיא רעֹדָא עיסימָאקדיירק יד ןעוו ,לַאפ ןיא -

 ,ןעטעּברעפ

 ,ןעמענ יד ץוח ןעטלַאהטנע לָאז לעטעצ רעד וַא ,גיטיונ זיא סע
 ןָארעּפ רעכילטיא ןופ סערדַא ןעגיד'תויטרפּב םעד ,ןערהָאי יד ךָאנ
 .ךַאפ םעד רעדָא טרָא-סטמַא םעד ךיוא ןוא

 טָאה עיצַאנידרָא-להַאװ יד עכלעוו ,טייצ יד סָאװ ,םעד תמחמ

 ,עצרוק ַא רעייז זיא ,סעיסימָאק יד ןעריזינַאגרָא םעד רַאפ טמיטשעּב

 רענלו ןופ עיצַארָאּפרָאקניא רעטושפ רעד וצ גידנעּבערטש ,עכלעוו ,םייס ןופ טפלעה רעט
 :חטש םעניילק ןפיוא ןעמוקרָאפ ןעלָאז ןעלהַאװ יד זַא ,טרעדָאפעג טָאה ,ןעלוּפ ֹוצ טנַאק
 זַא ,(?ךיירקנַארפ) דנַאלסױא טימ םכסה ןיא ,טרעדָאפעג טָאה רעּבָא יקסדוסליּפ ,יקָארט--אנליוו

 רע ,רענַאיצנעװס ןוא רענישזָאלָאו ,טַאיװָאּפ רעדיל ךיוא ןעמענמורַא לָאז חטש-להַא וו רעד

 אנליוו ןופ ןעהיצוצ םעד ךָאנ וליפַא ,אטיל טימ עיצַארעדעפ ַא ףיֹוא ךָאנ טפָאהעג תוצמשמ טָאה
 ןע לױּפ וצ
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 ןררעה טימ ןעדייררעּביא ןעכילנעזרעפ ןיימ טימ םּכסה ןיא ,ךיא טעּב
 -עד 10 םעד ןופ רעטעּפש טינ לעטעצ םעד ןעקיש וצ ,יקסדָאגיװ ר"ד
 | הירפ רעד ןיא רעגײזַא 10 רעּבמעצ

 יקטװָאּבַארג |
 "אנליוו רַאפ עיטימָאק-?הָאוװ-זיירק רעד ןופ ,ציזרָאפ

 "נא טקישעג יקסוָאּבַארג 'ה| םעד ךיא ּבָאה םֹורַא געט עכילטע ןיא -
 רַאילוקריצ ןייז ףיוא רעפטנע

 .אל 7496 אנליוו ןיא הליהק עשידיא יד,

 הליהק רעשידיא רעד ןופ םוידיזערּפ

 ןעדנעציזרָאפ 'ה םעד,
 ,אנליוו רַאפ עיסימָאק-להאוו-זיירק רעד ןופ

 ןעטנוא יד וצ טקישעגרעדנַאנַאפ ךיילג ןוא ןעמוקעּב ּבָאה ךיא = |
 סעיצַאזינַאגרָא עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ עשידיא רענליוו צטנעכערעגסיוא
 -נעפיולק רעּבמעצעד 2 םעד וופ ףעירּב ןעטרהעעג רעייא ןופ טעיּפָאק
 ,אפ 15 רעטנוא רהָאי ןעגיד

 רימ ןופ יד ןעלעטשוצוצ ךייא דֹובּכ םעד ףךיא ּבָאה טנייה
 -צַאזינַאגרא עשיטילַאּפ עשידיא יד ןופ ?הבושת עוויטקעלַאק צנעז ולעּב
 /  ףינע םעד ןעגעװ סעי

 גנוטכַא רעּפצי.} טימ
 יקסדָאגיוו בקעי ר"ד
 הליהק רענליוו רעד ןופ שאר-בשוי

 ףצלהַאווװמייס יד ןעגעװ עיצאראלקעד עשידיא יד

 | ארָא ןוא ןעיײטרױַאּפ עשיטילָאּפ עשידיא עטטע'מתח'ענרעטנוא יד,

 :טימרעד ןעדלעמ סעיצאזיג

 ןעגעז עכלעוו ,טנַאק רעזנוא ןוֿפ רעגריב יו ,ןעדיא זַא (4

 ןענעו עכלצוו ןוא רעדנעּב עכילסיירוצמוא טימ םהיא טימ ןעדנוּברעפ

 -טנע ןייז ןיא טריסערעטניארעפ רעגריּב ענירעּביא יד םימ םענייאניא

 ןעגילייטעּב וצ ךיז בוח רעייז רַאפ ןענעכער ,גנואיוּבפיוא ןוא גגולקיוו

 ןערעוו ןעפורעגנעמַאזוצ לָאז רעכלעוו ,םייס ןעשירעבעגצעזעג א ןיא

 ַא רַאֿפ ןעלעטש ךיז לָאז רעכלעוו ןוא ןעּפיצנירּפ עשיטַארקַאמעד ףיוא

 סָאד) .טנַאק ןופ ןעבעל ןעטסגינעווגיא םעד ןוֿפ גנורילוגער יד לעיצ

 יד ןוא ןעמרָאג עשירעּבעגצעזעג עגידנעכערּפשטנצ ןופ ןעטייגרַאסױא
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 עכלעזַא ןערעהעג עכלעוו ,טכער עגירעּביא יד ןופ גנוכילקריוורעפ = | -

 | ,(טפַאשרעהעטשרָאפ-סקלַאפ םעד ןופ ןענַאגרָא

 וצ בֹוח רעייז רַאפ ןעטלַאהעג ךיוא ןעטלָאװ ןעדיא יד זַא (2
 רוצ טמיטשעּב ןייז לָאז רעכלעוו ,טיצסיּבעלּפ ַא ןיא ךיז ןעגילייטעּב

 טייקגירעהעגנָא רעכילטפַאש'הכולמ רעד ןעגעו עגַארפ יד ןעסילשעּב

 *ערּפשטנע יד ןערָאװעג ןעפַאשעג ןעטלָאװ סע ּביוא ,טנַאק רעזנוא ןופ

 ןופ טייקגיטכיר יד ןצרעכיזרעפ ענק ןעלָאז עכלעוו ,םיאנּת עגידנעכ

 ןגנורהיפכרוד ןייז

 ןעגילייטעּב ךיז ןעלָאז ןעדיא יצ ,הלאש רעד ןופ גנוועל יד 6

 ןעמוקרָאפ רָאג ןָאק - ןעפורעגפיוא טציא טרעוו סָאװ ,םייס םעד ןיא

 ,טערקעד רעלעיצעֿפס ַא טכילטנעפערעפ ןערעוו טעוו סע יוװ ,םעדכָאנ

 -ָאד םעד ןופ ןעּבַא;פ וא יד ןוא ץנעטעּפמָאק יד ןעמיטשעּב לָאז סָאװ

 ? םייס ןעגיז

 הליהק רעד ןופ שאר-בשוי ,יקטדָאגיו בקעי ר"ד 4 |

 ײטרַאּפ עשיטסינויצ יד (

 ייטרַאּפ עשיטַארקָאמעד יד (3

 דנַאּברעפ-םירחוס רעניײמעגלַא רעשידיא רעד (4

 ןייארעפ-רעקרעװדנַאה רעניימעגלַא רעשידיא רעד (5

 ?ןולצדלריעצ , ליטרַאּפ יד 6

 ןיא יא ,עסערּפ רעד ןיא יא טעװערָאהעג לעיפ רהעז ּבָאה ךיא

 ןעטיירגוצ ידֹּכ ,אשרַאװ ןיא ןוא אנליו ןיא ןעגנוטערטסױרַא עכילטנעפע

 לד טָאה ךָאד ןוא הטלהה רעשידיא רעד ווצצ גנוניימ עכילטנעפע יד

 ןעסורג א ןעפורעגסירַא הטלחה רעגיזָאד רעד ןופ גנוכילטנעפערעפ

 רעגַאל ןעשיטימעסיטנַא םעד ןיא ןוא ללכּב ןעקַאילָאּפ יד ייּב ץיירפיוא

 -ָאטשיימ 'ה  ,עיסימָאק-סגנוריגער רעד ןופ רעציזרָאפ רעיינ רעד .טרפּב

 יד .ןינע םעד ןעגעװ ץ'תעדה-בושי עגיד'העש טַאהעג רימ טימ טָאה שטיו

 רימ טָאה רע .רעטקַארַאכ ןעמיטניא ץנַאג ַא ןעגָארטעג ןעּבָאה ן'תעדה-בושי

 דעג ."סעקעדנע יד רַאפ טעּברַא ךיא , סָאװ ,רַאפרעד טדערעגסיוא רקיע רעד

 עניימ ןוא ךימ טָאה סָאד רעּבָא ,תמא רעסיוועג ַא ןעוועג םעד ןיא זיא סיוו

 ןעּבָאה רימ ןעכלעוו טימ ,געװ רעזנוא ןופ ןערהיּפּבָארַא טנָאקעג טינ םירבח

 ןהעג טזומעג
 ,ןעטעּב וליּפַא ןוא ןערעדָאפ ןעּבױוהעגנָא שטיװָאטשיײמ רעה טָאה דלַאּב

 ןעדָאש םעד ןעריילַארטײנ לָאז רעכלעו ,טירט ַא ןעכַאמ ןעלָאז / רימ זַא

 יָאז רימ זַא ,ןעטעּבעג טָאה רע ,"ןעליוּפ טכַארּבעג טָאה הטלחה רעזנוא סָאװ

 ןעזייוועּב לָאז עכלעוו ,עיצַארַאלקעד עיינ ַא ןעּבעגסױרַא דנַאלסױא 'רַאפ ןעל
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 רענליו ןיא טפַאשרעה רעשילױּפ רעד ןעגעג טשינ רָאג ןעּבָאה רימ זַא
 ּבעילוצ ןעמוקעגרָאפ זיא םייס ןיא ךיז ןעגילייטעּב טינ רעזנוא זַא ןיא טנַאק
 -נַאל ךָאנ גַאלשרָאּפ ןעגיזָאד םעד ךיא ּבָאה ךילריטַאנ ,,,תוּביס ערעדנַא ץנַאג
 | יי ןעמעננָא טנעקעג טינ רעדייל , םילופליּפ ןוא םיחוּכיו עג

 רעכילרע ןוא תוטשּפ ןייז ןיא טָאה רעכלעװ ,שנעמ רעגיצנייא רעד
 זיא עגַאל עשידיא יד, זַא ,טניפעג רע זַא ןעװעג הדומ ךיז טייקיצרעהנעפָא
 -עשז לַארענעג רעד ןעװעג זיא ,/עכילטרָאװטנַארעפ ַא ןוא ערעווש ַא רחעז
 ײֿב ןעצנעידיוא עניימ ןופ רענייא ייּב טצונעגסיוא טָאה רעכלעוו ,יקסווָאגיל
 ןערעה ,'םינינע עׁשיִשיִלָאַּפ ןיא רעּבעגטַאר, ןייז ןופ ןעלעפ םעד םהיא
 ..ךיז ןעגָאזסױרַא יירפ ידּכ ,רָאטסירּפ

 סע וא ,ןעגָאז וצ טכער סָאד ּבָאה ךיא ןזַא ,ךיא ןיימ רעּבָא ללכב
 ןעפמעטוצּבָא תוחפה לֹכֹל סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןעבעגעגנייא רימ ךיז טָאה
 ןוא טכַאמ רעשילוּפ רעד דצמ זנא וצ ןעמענעּב םעד ןיא טײקּפרַאש יד
 -ןייא רעד טצמּכ ןעוועג ןיא ךילטנעגייא סָאד .טפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד
 ןעצנעידיױא ,ןעגנוטערטסיֹרַא עכילטנעפע עניימ עלַא ןופ ליצ רעגיצ
 ,המודכו םיחוּכיוו (ס'ואיוורעטניא) ןעגנוגערפסיוא ,ןעלקיטרַא-סגנוטייצ ,תופיסא
 -לעוּפ רעדנַא םוש ןייק ןעטרַאװרעד ייז ןופ טנעקעג טינ ּבָאה ךיא
 | ,,,אצוי

 1921 רעּבמעצעד טפלעה רעטייווצ רעד ןיא וליפַא ךָאנ טָאה שטיװָאטשיײמ
 סָאװ ןעדיא לט ַא תוחפה לֹּכל ןעטלַאּפשוצּבָא גנונּפָאה יד ןערָאלרעּפ טיג
 ּוצ טייקכילגעמ יד םהיא ןעּבעג-ןוא ןעלהַאװ יד ןיא ןעגילייטעּב ףיז ןעלָאז
 רע טָאה רעבירעד ,ןעלהָאו יד ןיא ךיוא ךיז ןעגילייטעּב ןעדיא זַא ,ןעגָאז
 .ײז טימ טָאה ןוא ןעדיא עשיטילָאּפַא ןופ הפיסא עשּביה ַא ךיז וצ ןעטעּברעפ
 טייּברַאעג טָאה םעדרעסיוא ,ןעגלָאפ םהיא ייז ןעלעוו רעמָאט : לזמ טבורּפעג
 -ןעמ ?ענעּבעגרעּביא , ,גנוטייצ-סגנוױיגער עטעדנירגעג םעד ּבעילוצ עשידיא ַא
  בעפעלש ,טיוה ןופ ןעכָארקעג טושּפ ןענעז םינימח לכמ ךעלעשנעמ ןוא ןעש
 ךיז שטיװָאטשײמ טָאה רעּבָא דלַאב ,,ךעלטסעקילַאװ יד וצ ןעדיא יד גיד
 ןופ ןעדיא עלַא טלַאה רהיא , ,טינ ראג טפלעה ץלַא סָאד זַא ,טגייצרעּביא
 רהיא ןעמעװ זַא ,יװַא קַאלֹוק ןיא, ,טגָאזעג רימ רע טָאה ,"טנַאק רענליוו
 "!ןעלהַאװ יד וצ ןהעג ןעגעורעד טיג ךיז טעװ רעד ,ןעזָאלסױרַא טינ טעוװ

 -יא רעזנוא טַאה ןילּפיצסיד ַא רעּבָא ,אמווג ַא סיוועג ןעוועג זיא סָאד
 ,עטוג ץגַאג ַא ןעזיװעגסױרַא עסַאמ עשיד

 טימ  טעדנעוועג רימ וצ שטיוװָאטשיײמ ךיז טָאה 1921 רהָאי ןעיינ םורא
 .ןיא ןערהָאפ ןעלָאז ,רעהעטשרָאפ עשידיא ,רימ :גָאלשרָאפ "ןעגיטכיוו, אזַא
 : ןעגעוו יא גנוריגער רעד טימ תעדה'בושי א ןעטרָאד ןעּבָאה ןוא אשרַאװ
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 םעד ּבָאה ךיא .ללכּב טנַאק רעזנוא ןיא הלאש עשידיא יד ןעגעוו יא ,ןעלהַאװ

 רימ ץוח ןעטעּברעפ וצ ןעגָאלשעגרָאפ ןוא ןעמונעגנָא ךילריטַאנ גַאלשרָאפ

 .דַאּבַאש .צ ר"ד ןיא ןייטשניּבור ברה :ןררעה יד ךָאנ

 רַאונַאי 3 םעד ןוא ןעוהָאפעגקעװַא דלַאֹּב ךיוא רימ ןענעז טירדעּבלַאז

 ,גנוריגער רעד טימ תעדה-בושי ןעטשרע םעד טַאהעג 1922
 ןעועג טינ ןיא ,יקסווָאקינָאפ 'ה ,טַאר-ןערָאטסינימ ןופ רעציזרָאפ רעד

 -חרזמ רעד רַאפ רעטסינימ-ןליהעג רעד זנוא טָאה ןעמונעגפיױא .אשרַאװ ןיא

 טָאה רעכלעוו יקסװָאקַאסָאק ףַארג םוירעטסיגימ-ןרעסיוא םעד ןופ גנולייטּבָא

 -עטלעינַא ,רעטצעל רעד ,טנומריקס רעטסינימ םעד טלעטשעגרָאפ דלַאּב ןנוא
 רימ וצ טעדנעװעג ךיז טָאה ,םינּפ ןעגולק ,ןעשיגרענע'נַא טימ שנעמ רער

 םייס םוצ ןהעג טינ רעזנוא טימ ןעּבָאה רימ סָאװ ,רַאפרעד ףרואוורָאפ ַא טימ

 יד, ףיא ךיז גידנעפורעּב ,םייס ןופ טעטירָאטױא טעד טרענעלקרעפ קרַאטש
 ןייז טגָאזעגסױװַא רע טָאה ,'סעיצידַארט עלַארעּביל עשידיא-שיליּפ עטלַא

 םעד ןעריטיליַּאהָער ןוא "רעלהעפ רעזנוא ןעטכיררעפ , ןעזומ רימ זַא ,גנוניימ

 ,דנַאלסיױא ןיא ,ץוח יּפלּכ םייס

 זנוא רַאפ רעד טימ טנעקעּב עדער ערעגנעל ַא ןיא םהיא ּבָאה ךיא

 -געמ םעד עגונּב תוקיפס עניימ טגָאועגסױרַא ןוא עגַאל רערעווש רענעּפַאשעג

 ,טירט םעיינ ַא ןופ טייקכיל

 טָאה ןוא גנוקרעמעּב רעצרוק ַא טימ טנעגונגעּב ךיז טָאה רעטסינימ רעד |

 םעד טימ ?םינינע עגירעּביא יד, ןעגעוו ןעדעררעּביא וצ טנעלעגרָאּפ זנוא

 ףיוא טרַאװ רעכלעוו, ,שטיװָארַאנװַאד 'ה םינינע עטסגינעוועניא רַאפ רעטסינימ

 םוצ קעװַא רימ ןענעז יקסווָאקַאסָאק ףַארג ןופ גנוטיילגעּב רעד ןיא ."זנוא

 רעטסינימ םעד ץוח .ןעמונעגנָא דלַאּב זנוא טָאה רעכלעוו ,שטיװָארַאנװַאד 'ה

 "יד רעד ,יקסנישזלעג רעה ךיוא ןענופעג טעניּבַאק ןיא םהיא ייּב ךיז טָאה

 "ןערָאטסינימ ןופ םוידיזערּפ םייּב גנולייטּבָא רעשיטילַאּפ רעד ןופ רָאטקער

 "ןעשנעמ ס'יקסדוסליּפ ןעװעג ץלַא ןענעז סָאד .יקסוװָאקַאסָאק ףַארג ןוא ,טַאר

 ,גנומיטש רעדָא גנוניזעג עקניל רעגינעוו רעדָא רהעמ ַא טימ

 םוצ ןעטעױטענוצ ךיילג רעטסינימ רעד זיא גנוסירגעּב רעכילפעה ַא ךָאג

 טגָאזעגסױרַא טָאה רע ,ןעדיא רַאפ עימָאנָאטױא עלַאנָאסרעּפ-לַאנָאיצַאנ ןינע

 ןוא םעד ןיא ןעגיטיונ ללכצ ךיז ןעלָאז ןעדיא זַא ,םעד ןעגעוו תוקיפס ענייז

 ןיא הכולמ, ַא סלַא ,עיצוטיטסניא עצנַאג יד טריקיטירק ףרַאש ןוא גנַאל טָאה
 | יװ .זַא ןוא "ןעדיא רַאפ עיגעליווירּפ, ַא סלַא ,"הכולמ ַא

 זַא ,גידנעזייורעד ,עדער ערעגנעל ַא טימ טרעפטנעעג םהיא ּבָאה ךיא

 וצ לעטימ רעגיטכיוו ַא רָאנ זיא ,ןעּבערטש רימ עכלעוו וצ ,טימָאנָאטױא יד

 עלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןעציש וצ -- ןוא גנוגיטכערעּבכיילג .רעזנוא ןעכיירגרעד
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 ןיא ,עדער ערעגנעל ַא ןיא טרעפטנעעג ףיורעד טָאה רעטסינימ רעד .,רוטלוק

 טיול תולהק עכילטלעוו ןעריזינַאגרָא זַא ,זמר רערָאלק ַא ןעוועג זיא סע רעכלעוו

 -לַאנָאיצַאנ םעד ףךייש זיא סָאװ ;טנעקעג ןעמ טלָאװ רעטסומ רענליוו רעזנוא
 טינ טעװ ןעּבעל רעד ןיּב ,ןעטרַאװּבָא ,גנוניימ ןייז טל ,ןעמ זומ סַאר

 עשיטקַארּפ יד ןוא עיצוטיטסניא רעגיזָאד רעד ןופ טייקגיטיוג יד ןעזייוופיוא

 ןעּבעל ןיא יז ןערהיפוצניירַא יױזַא יוװ ,עמרָאּפ

 ףיוא ךיז ןערהיפ ןעדיא זַא ,יקסנישזלעג 'ה ןופ קורדסיוא םעד ּבעילוצ

 רעסייה ַא טלעקיוטנע ךיז טָאה ,רעמערק יו ,ךוסכס רענליװ םעד ןיא

 ןעשיװצ ןערָאװעג טגידנערעפ זיא רעכלעוו ,םהיא ןוא זנוא ןעשיווצ טיירטש

  ףיז ןעּבָאה סע עכלעוו ןיא ,םיחוכיו עגנַאל ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא טשרע זנוא
  ףילרניירפ ךיז ןענעז רימ ,ןייטשניבור ברה ןוא דַאבַאש ר"ד רעד טגילייטעּב

 ןערָאטסינימ יד ,לעיצ ןיימ ןעוועג ךילטנעגייא זיא סָאד ,ןעגנַאגעגרעדנַאנופ

 יד וצ תונקת ערעזנוא ןעקישסירַא רעכיג סָאוו טגעלעגרָאפ זנוא ןעּבָאה

 "ךויּפ יד ךיוא ןוא ןערהיפוצכרוד ןייז חירטמ ךיז ןעלעוו ייז עכלעוו ,תולהק

 ןעטעּבעג ןעּבָאה רימ עכלעוו רַאפ ,ןעלוש ערעזנוא ןופ ןעטעשז

 ןעלעו םעד ןיא טינ ןוא ןענעק םעד ןיא טינ טּבױלגעג טיג ּבָאה ךיא
 איתֹוחּפה לכל ,טנעמָאמ םעד ןיא ,עיצַאיגַאגרָא-תולװק ערעזנוא ןערהיפכרוד

 גנונַאּפש יד ןעכַאוװשוצּבָא ןוא טײקּפרַאש יד ןעּפמעטוצּבָא רעֶכָא לעיצ ןיימ

 ,טפיירגרעד רימ ןעּבָאה

 טכנַאמ עשיליּפ יד סָאװ ,רעד ןעוועג יא רעֹּבָא אצוי לעופ רקיע רעד
 ןהעג גידנעטש ןעלעוו ייז זַא ,טייקרעכיז רהיא ןעדיא עגונּב ןערָאלרעּפ טָאה |

 -לגַאגרָא רעזוא טנעקרענָא טָאװ יז זַא - ןוא ןעסייה יז טעװ ןעמ ואוו

 .ןענעכער טזומע ג ךיז טָאה יז ןעכלעוו טימ ,חוּכ ןעטריז

 יד ןערעטכיילרעד וצ גָאװצ רעד ןוא ,ןעגָאװצ עלַא ןעגעז שיטקַארפ

 -|צ ַא ןעועג רָאג ,םכֹותּב ןעלוש ערעונוא ןופ עגַאל עלעיסנַאניפ ערעווש

 ,טירט ַא ןעכַאמ ןעדערנייא ךיילג טפרַאדעב זנוא טָאה רעכלעוו ,?עטימ-סגנוהיצ

 ,הטלחה עטכילטנעפערעפ רעזנוא ןערילונַא לָאז רעכלעוו

 ליצ םעד טַאהעג רָאנ טָאה אׂשרַאװ ןיא זנוא ןעטעּברעפ רעצנַאג רעד

 גנוריגער רעשיליפ רעד ןעגעג ןעּבָאה ןעדיא זַא ,דנַאלסיױא ןיא ןעזייוועּב וצ
 ,טינרָאג

 "ער רימ זַא ,טרעלקרעד ןָא ּביֹוהנֶא ןופ ןעּבָאה םירבה עגיימ ןוא ךיא
  "יֿפַארגָאנעטס םעד ,ןעמָאנ םענעגייא עזנוא ןיא ןענָאזרעּפ-טַאװירּפ יו ,ןעד

 ןצּביירשוצרעטנוא םעד ּבעילוצ טגָאזעגּבָא ןיז ךיא ּבָאה טכירעּב ןעש

 ןענעז אשרֲאװ ןיא ן'תעדה-בושי עטצעל ערעזנוא ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא
 -עג סלָאמעד ןענעז סָאװ ,ןעגוצ עלַא ,אנליוו ןיא קירוצ ןעוהָאֿפעגקעװַא רימ
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 ןענעז סָאװ ,"רעלהעװ, טימ טלופרעּביא ןעוועג ןענעז ,אנליוו ןייק ןעגנַאג
 ןעגיּבלעז םעד ."ןעלּפ רַאפ, ןעמיטש וצ ידּכ ,םוטעמוא ןופ ןערהָאפעג
 רעכלעוו ,ץשטיווָאטשײמ טימ תעדה-בושי ןעגנַאל ַא טַאהעג ךיא ּבָאה חנעוװָא
 עשידיא טרעדנוה עכילטע ןעּבעג םהיא לָאז ךיא , םימחר ןעטעּבעג ךיז טָאה
 ןעלהַאװ יד ןופ גָאט רעד ,רַאּונַאי 8 םעד ןעוועג זיא סָאד "...!ןעמיטש

 -סיד עשידיא יד ךיז טָאה .קנעדעג ךיא לעיפיוו ףיוא ,לָאמניײק ךָאנ
 יו ,גידנעצנעלג ױזַא ןעזיװעגסױרַא טינ טנַאק רעזנוא ןיא טיײקטרינילּפיצ
 -גַאגעג טינ ןעלהַאוו יד ֹוצ ןעדיא יד ןענעז אנליוו ןיא רָאנ טינ :לָאמ םעד
 ןופ ןעטלַאהעגּבָא ןעדיא ךיז ןעּבָאה חטשילהַאװ ןעצנַאג ן'פיוא ךיוא רָאנ ,ןעג
 | | / | !ןעלהַאװ יד

 ןעטכער םעד ףיא ךעלפרעד ןוא רעפרעד ךס ַא ןעוועג ןענעז סע
 ַא רהעז ןעװעג זיא ןעדיא יד ןופ עגַאל יד ואו ,ץינערג ןעשיסור-שיליופ
 יז בוא ,םיונע ײלרעלַא טימ ןעקָארשעג ייז טָאה ןעמ ואװ ןוא עגיד'ארומ
 יז יו ױוזַא ,ןעדיא יד ןעּבָאה םוטעמוא ,ןעלהַאוו יד וצ ןהעג טינ ןעלעוו
 ןענעז רימ, :חסונ ןייא טימ טרעפטנעעג ,ןעדערפיונוצ רעהירפ ךיז ןעטלָאװ
 אנליװ סָאװ ,ןָאט ןעלעו רימ ,טשינרָאג ןעסייו רימ ,ךעלעשנעמ עקניניילק
 | ?,.,ןעטייה טעו

 ,עסירג ַא סרעדנוזעּב ןעוועג זיא הנּכס יד ואוו ,רעטרע עכילטע ןיא
 יד וצ ןהעג םעד ןייז ריּתמ ןעדיא עגיטרָא יד טבורּפעג ךיז רימ ןעּבָאה
 רעד יװ ,ךייש זיא סָאװ ,רָאטקָאד 'ה, :טגָאזעג רעּבָא ןעּבָאה ייז ;ןעלהַאוו
 | ?,,,רימ ךיוא ױזַא ,לארשי לֹּכ

 הנּכס יד ֹואװ ,ודָאיּבדָאּפ ןיא ,לשמל ,יװ ,רעטרע עטלייצעג ןיא רָאנ
 עכילטע ןעּבָאה ,עמרָאּפ עגידנעהָארד וצ א ןעמונעגנָא טָאה טָארגָאּפ ַא ןופ
 | .ןעלהַאװ יד וצ ןהעג טזומעג ןעדיא

 ןעדיא יד ךיז ןענעק גלָאפרע ןעשילַארָאמ ןעסיורג ןעגיזָאד םעד טימ
 ..ןעטלַאה סיורג טנַאק רענליוו ןופ

 יז ואוו ,אנליו ןיא םייס רעיינ ַא ןערָאװעג ןעּבילקעגסױא זיא סע
 ןעּבָאה ןעגעווטסעד ןופ ,תועד בור ןייק טַאהעג טינ וליפַא ןעּבָאה סעקעדנע
 -ערגעּב םוש ןייק ןהָא טעמּכ ."ןעליופ וצ, םעד ףוס-לּכ-ףוס טרהיפעגכרוד ייז
 | : ,ןעגנוצינ

 וצ ןעגנַאגעג ןעטלָאװ רעניווטיל יד ןוא ןעסורסייוו יד ,ןעדיא יד ןעוו
 ַארטסינימדַא רעד ייּב ןוא גנולייצסקלָאפ רעד ייּב יז ןעטלָאװ ,ןעלהַאװ יד
 ,ןעלהַאװ עגיזָאד יד ןופ דוסי םעד ןעפַאשעג ןעּבָאה עכלעוו ,תורקפה רעוויט
 ןיא ךָאד טלָאװ סָאד .ןעטַאטוּפעד לָאצ עגיטשינ ַא רָאג ןערהיפכרוד טנעקעג
 ךָאד יא טנַאק רענליוו רעד זַא ,ןערעוו טשטייטעגסיוא רָאנ טנעקעג דנַאלסױא
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 ןיא םימעט עטנהָאמרעדנעּבױא עלַא ץוח ,,.רעשיליוּפ ַא רָאנ ץתמא רעד ןיא
 / עלהַאװ יד וצ ןהעג וצ טינ דוסי רעגיטכיוו ַא רהעז ןעוועג ךיוא סָאד

 "ַאמ םוש ןייק טלעװ רעד ןופ ןעגיוא יד ןיא טָאה םייס רענליוו רעד .
 רעד ןופ עגַאל יד זיא ןעגעווטסעדנופ ,טאהעג טינ טעטירָאטױא ןעשילַאר
 "שואי ַאוַא ןעװעג ךוסכס ןעשיװטיל-שילױּפ רענליו םעד ןיא עגיל-רעקלעפ
 טָאה ןוא גידנערעה טינ ןוא גידנעהעז טינ טכַאמעג ךיז טָאה יז זַא ,עגידה

 ,ןעליוּפ וצ טנַאק רענליוו ןופ גנורירָאּפרָאקניא יד ןע:קלרעד טייהרעגידנעגייווש
 שרעדנַא טָאה יז עכלעוו ,הרצ ַא ןופ ןערעו וצ רוטפ ןפוא ץַאזַא ףיוא ידּכ
 ...ןעגיטייזעּב טנעקעג טיג

 ןהֶא אנליו ןיא רעּבירַא ייז ןענעז ,ללכּב ןעלהַאװ יד ךייש זיא סָאװ
 "עמוא -- ןוא ליטש ,גנורעטש-הור ןייק ןהָא וליּפַא ןוא "ןעסעצסקע, םוש ןייק
 סיורַא טזייוו טכַאמ יד ןעוו ,זַא ,לָאמ ןעגירעּביא'נַא גידנעזייוורעד ,גיט
 "נייק ייז ןעמוק ,ןעסעצסקע וצ ןעזָאלרעד וצ טיג טייקנעסטָאלשטגע'נַא
 ןעלהַאװ יד ייּב ןעסעצסקע זַא ,רָאלק ןעוועג ךָאד זיא סע .,רָאפ טינ לָאמ
 לע ,הלועּפ עצנַאג יד ןערהיפרעּביא טוומעג ןעטלָאװ ,ןעדיא ןעגעג לשמל
 ,,דנַאלסיא ןיא ןעּבָאה טפרַאדעּב טָאה םייס רענליו רעד עכ
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 ןיא טייּברַא רעכילטנעפע רעשידיא רעזנוא וצ וצ ךיז רחיא טקוק
 ,דלַאּב רהיא טקרעמ ,המחלמיטלעװ רעד ןופ טייצ רעד רַאפ טנַאק רענליוו
 רעד ,םידָאּפ רעטיױר ַא יו ,הקספה א ןהָא טעמּכ ךיז טהיצ רהיא ךרוד זַא
 ,קיטילָאפיסקלָאפ רעשידיא רענעגייא'נַא ןופ ןויערידנורג
 -גוריפורג עכילטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ ענעדעישרעפ ףיוא ךיז גידנעלייט
 רעגינייו רעדָא רהעמ בור יּפ לע ץוח יפלכ רימ ןעּבָאה ,םינּפ יפלּכ ןעג
 יד ,ןהָאּפ רעזנוא ןעגָארטעג ןיוה ןוא טנָארפ ןעלַאנָאיצַאנ ןייא ןעטלַאהעג
 : ןעוועג ןענעז ןופרעד תולועּפ

 ײלרעלא ןופ טייצ עכילקערש עצנַאג יד טרהיפעגכרוד ןעבָאה רימ (1
 ןעדיא יד רעדייא ,תונּברק א תורצ רעגינייו ךרע יפל טימ סעיצַאּפוקָא
 .ןעטנַאק ערעדנַא ןופ

 . טימ ךיז ןעּבָאה ללּכה ןמ אצוי םוש ןייק ןהָא ןעטנַאּפוקֶא עלַא 2
 ןעשיטילָאּפ-לַאנָאיצַאנ ןעגיטכיוו ַא ןוא ןעטסנערע'נַא טימ יװ ,טנעכערעג זנוא
 ןעהיצוצ ןוא ןעצונוצסיוא טכוזעג ןעּבָאה ערעגילק יד ןעכלעװ ,חוּכ
 ,ךיז וצ

 טרָאװ רעד ןעמעװ ייּב ,ןעשטייד יד וליּפַא ,ןעטנַאּפוקֶא עלַא 6
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 ,"דישז, עשיסור סָאד יװ ,טרָאװ-לעדיז רערעסעּב ןייק טינ זיא "עדי

 . ןעגנוטערטסױרַא עגיד'הוואג ענעפָא יד דַארג ןעטסכעה ןיא טרינָאּפמיא טָאה

 ןעשידיא םעד ןופ ןעטנַאטנעזערּפער סלַא ,רעהעטשרָאפ עשידיא יד ןופ

 רעזנוא ןופ ןעטייקרעדנוזעּב יד ֹוצ ןעקוקוצ ןעמונעג ךיז ןעּבָאה ייז .קלָאפ

 זייוכעלסיּב ךיז ןעּבָאה ןוא רוטלוק רעזנוא ןוּפ טרפּב ןוא ןעּבעל

 יא  זַא ,קוק ןעטכַארּבעג םייה רעד ןופ ,ןעטלעמשרעפ רעייז ןופ טגָאזעגּבָא

 ענייק רעּבָא ןָאיסעפנָאק ענייא,) 'קלָאּפ ןייק טיני ןוא הנומא'נַא ןענעז ןעד

 ,(ּבױהנָא ןופ ט'הנעט'עג ןעּבָאה ןעשטייד יד יװ ,"ןָאיצַאנ

 רעּבָא ןעוועג זיא ,ךיז טכוד רימ יװ ,אצֹוי-לעֹוּפ רעטסגיטכיוו רעד (4)

 חרזמ ןיא זיא עכלעװ  ,עיגָאלָאכיסּפ עשיטימעסיטנַא עצנַאג יד סָאװ ,רעד

 טָאה - ,תּוהמ ןעכילרעטלַאילעטימ רהיא ןיא ןצרָאװעג טרענייטשרעפ יװ יױזַא

 ַא ןעזײװסױרַא ןעּבױהעגנָא טָאה ןוא לָאמַא ןופ טייקרעכיז רהיא ןערָאלרעט

 טָאה "!ןעדיא ערעדנַא רָאג סעפע ןענעז ָאד, ,ךיז ןעטייּב וצ היטנ עסיוועג
 | ...גנורעדנואוועּב רעסיוועג ַא טימ טגָאזעג עלַא ןעּב

 טעװ ןוא ןעווטג גידנעטש זיא טרפּב טנַאק רענליוו ןוא ללכּב אטיל

 ןוא ןעליוּפ ,דוַאלסור ןעשיוצ "תוקלחמ ןופ לעפע,'נַא ןעּביילּב גנַאל ךָאנ

 עכלעװ ,חֹוּכ ןעלערוטלוק ןוא ןעשימָאנָאקע ןעסיורג םעד ּבעילוצ ,דנַאלשטייד

 ןעלעװ ןוא יײז ןעזװמ ,טנַאק רעזנוא ןיא רָאפ ךיז טימ ןעלעטש ןעדיא

 ןוא רעשיטילָאּפ רעד ןופ גנורעפטנערעפ רעד ןיא עילָאר עסיורג ַא ןעלעיפש

 "?ןעמעוו וצ , :הלאש רעלערוטלוק
 ...ןעקַאילָאּפ יד רעדייל ןענַאטשרעּפ סָאד ןעּבָאה ןעמעלַא רַאפ רעגינעוו

 ןערַאּפשנָא ןיז זומ עכלעוו ,קיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנ ענעגײא'נַא רָאנ

 "עג זנוא אּבהל ףיוא ןָאק ,רוטלוק עלַאנַאיצַאנ ענעגייא'נַא ףיוא

 ,עיצַאלעטסנָאק עשיטילָאּפ עגיטרַאנעגיײא יד ןעצונוצסיוא טייקכילגעמ יד ןעּב

 ןעטלַאהנייא טינ ןעלעוו רימ ּבױא עפַאשעג זנוא ייּב ךיז טָאה עכלעוו

 "נוא ןיא ןעלַאפנײרַא רעטייוו דלַאּב רימ ןעלעוו ,רוטלוק עלַאנָאיצַאנ רעזנוא

 עכלעו ןיא ,עלדַאוָאק ןוא רעמַאה ןעשיווצ עגַאל עכילקערש-שירָאטסיה רעז

 ןעקַאילָאּפ יד ןוא המחלמ רעד רַאפ טּפעלשעגנײירַא זנוא ןעּבָאה ןעסור יד

 "חרזמ ןופ ןעדיא יד יװ ױזַא ,ןעלעוו רימ ..,רעטציא ןעּפעלשנײרַא ןעליוו

 ערעזנוא עכלעוו ןופ ,עטָאלּב עשירָאטַאלימיסַא ַאזַא ןיא ןעכירקרעפ ,ןעיצילַאג

 ..טולּב ןופ ךייט ַא ךרוד רָאנ ןעװעטַארסױרַא ןענָאק ךיז ןעלעוו ךעלקינייא

 טרהיפעג טש'רמולּכ ןעּבָאה רימ סָאװ ,ןעפרָאװעגפױא זנוא טָאה ןעמ

 ַא ןיא סָאד !קיטילָאּפ עכילדנייפ-שילּפ .ַא רעדָא קיטילָאּפ ?עשיווטיל, ַא

 זַא ייוועּב רעטסעּב רעד ,קיטילָאּפ עשידיא ַא טרהיפעג ןעּבָאה רימ :תועט

 רעװעשרַאװ םעד ןיא סָאװ ,טקַאפ רעד זיא ,גָאז ךיא יװ ,ױזַא זיא סָאד
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 ןעטלַאהּבָא םעד ףיוא גידנעקוק טינ ,ךיז רימ ןעּבָאה 1922 רהָאי ןופ םייס
 ,קימייס ןוא םייס רענליו םעד ןוא !טגילייטעּב עי ,רעניווטיל יד ןופ ךיז
 ךיא יװ ,ןערעו טשטייטעגסיוא טזומעג טלָאװ ךיז ןעגילייטעּב רעזנוא ואוו
 ,טנילייטעב טינ ךיז רימ ןעּבָאה ,זנוא ןעגעק ,ןעזיועגנָא ןעּביױא ןיוש ּבָאה
 -עג עירכמ םעד ץוח סָאד טלָאװ ןעגילייטעב ייז ןיא ךיז ןעטלָאװ רימ ןעוו
 טקַאפ רענעהעשעג רעד רעּבָא יו .טייז רעשילױּפ רעד ףױא גָאװ יד ןעוו
 טָאה םייס רעװעשרַאװ םעד רַאפ אגליוו ןיא ןעלהַאװ ענעּבירשעגסױא יד ןופ
 סע ןֹוא עגילירעקלעפ רעד דצמ גנוקריונעגעג ַא ןָא ןעסױטשעגנָא טינ ךיז
 לכל ןעּביילּב טעװ טְקַאפ רענעהעשעג רעגיזָאד רעד זַא ,ןערָאװעג רָאלק זיא
 יַאּפעג ןעסערעטניא-סקלָאפ ערקונא ןעּבָאה - ,טיצ עשּביה ַא ףיוא תוחּפה
 רימ -- ןוא ,םייס ןעשילופ םעד ןיא יי ןעציש ןהעג ןעלָאז רימ זַא ,טרעד
 .!ןעגנַאגעג ןיהַא ןענעז

 בעיל ןֹופ טינ ןערָאװעג ןָאטעג ןיא ,טכעלש רעדָא טוג ,ץלַא סָאד
 ַאּפלַאער עשיהיא רעד ּבעילוצ רָאנ ,ויא סע ןעמעװ וצ האנש ןוֿפ רעדָא
 -- !טיונ רעשיטיל

 לעיפ טכַארּבעג זנוא טָאה ץוח יפלּכ גנוגינייארעפ עשידיא יד ּביוא
 טָאװה - ,טלעװ רעה ןיא רדובּכ רעזנוא ןעבױהעגּפױא ךיוה טָאה ןוא ןעגו
 יד לֹּכ םדוק ןוא ערעזנוא שינעסייר עסיורג וצ יד ,תודחא ןופ ןעלהעפ רעד
 ןוא סָאמ ַא ןָא רָאג ,ןעדָאש ךס ַא טכַארּבעג זנוא ,שינעסייר עשיטילָאּפ-ליטרַאּפ
 ןיא ןעוו ,רעלהצפ רעּבָארג א ןעוועג טלָאװ סיוועג ,,,םינפ יּפלּכ ךרע נָא ןָא
 עלַא ןוא ןעמזינַאגַאטנַאצסַאלק  עלַא ןעכיילגסיוא ןעלעװ טלָאװ רעצימ
 ןיא טימ תועד-קולח עשיאיײטרַאּפ-שיטילַאּפ עגידנעהעטש יז וצ טנעהָאנ
 ןייז טינ ןעק םינינע ךס ַא ןיא ןוא אטינ זנוא ייּב ןיא םינּפ יּפלּכ !ּפַאלק
 .ףעפ זַא ,גיטיוג גנולקיװטנע רעגידרעטייו רעד רַאפ זיא סע .תודחא ןייק
 ןעלָאז ,ןעפמעקעב ערעדנַא יד עגויא ןעלָאז ןעגנואיושנָא-טלעװ ענעדעיש
 ןעגייטשרעּביא גידנעּבערטש ,ףמַאק ןעלערוטלוק ַא ךיוא ןערהיפ ךיז ןעשיווצ
 | ,ןרעדנא םעד רעגייא

 ָאנָאקע םעד ףיוא עילָאר עטסערג יד טלעיּפש המחלמ-ץנערוקנָאק יד
 ירעּביא ןיימ טול רעּבָא ןומ סע .טעיּבעג ןעלערוטלוק םעד ףיוא יו ,ןעשימ
 רעכלעװ ,ןויער-דנורג ַא ןעניפעג ךיז ,לייוורעד תוחּפה לכל ,גנוגייצ
 עשידיא עגידנערהיפ-המחלמ עלַא יד ןעגינייארעפ ןעטנעמָאמ עסיוועג ןיא לֶא
 -עג טינ לָאז רעדנוװעּפ ייז ןופ עכילטיא ןַא ,ןעטיהרעפ וצ ידּכ ,ןעגנוריּפורג
 םעניימעגלַא םעד טימ שינעלגנַאר רעגיד'הנכס רעד ןיא ןערעוװ ט'רטּפ
 טעמּכ עלייוורעד טזָאלרעד רעכלעוו ,םזיטימעסיטנַא םעד םימ ,אנוש ןעשידיא
 עשידיא טינ טימ חרומ ןיא ןעסַאלק עשידיא ןופ טינ גנוגינייארעפ םוש ןייק
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 עלַא ןעגעג טרהיפ רעכלעוו ,אנוש רעשידיא ןיימעגלַא רעגיזָאד רעד .ןעטַאלק
 ןעסַאלק יד ןופ גינעוװניא ןיא ףמַאק ַא רָאנ ,ףמַאקךןעסַאלק ןייק טינ ןעדיא

  תוחּפמ לכל ךיוא ןעדיא ןופ טרעדָאפ ,עיניל רעלַאנָאיצַאנ רעד ףיוא אפוג :

 "ץוש ערעייז ןופ ןערינידרָאָאק ַא ןוא ןהעגנעמַאזוצ ַא ןעטנעמָאמ עסיוועג -ןיא = |

 | ,ןעלטימ

 .ץוח"יּפלּכ תודחַא יד וצ ךיוא ךילטנענייא טרעהעג סָאד
 ןופ זייוועּב רעטסעּב רעד ,םזיטַאנַאפ-ײטרַאּפ רעד רעּבָא זיא ןנוא ייּב

 "גועּב ַא ייז ןופ ןעכַאמ ןוא ללּכ ןופ ןעגנוריּפורג עכילטּפַאשלעזעג עסיוועג י

 סָאד זיא טנעמָאמ ןעגיטציא םעד רַאפ ןוא ןעמונעג דנורג ןיא ,,,ןהמוא ערעד

 ךיז טלָאװ רע ןעו ,ןעּבערטש ַאזַא לייוו ,םזיטימעסיטנַא רעטסואוועּב-טינ ַא = =
 ..קלָאמ ןעשידיא ןיפ גנַאגרעטנוא םעד וצ טכַארּבעג ךיג טלָאװ ,ןעּבעגנייא = |
 -נעּבױא סָאד ןערירטסוליא וצ ףיוא טינ לשמ ןערעסעּב ןייק ןעק ךיא 1
 ןעטלָאװ "תונורכז, עניימ עכלעוו רעּביא ,הליהק רענליוו יד יו ,עטגָאזעג = |

 ןעגיושעג רָאג רהיא ןעגעו טלָאװ ךיא בוא ,עּפַאנק וצ ןעוועג ןיוש ללכּב
 רענעּבילקעג-שיטַארקָאמעד רענליו רעד ןופ שארּב ןענַאטשעג ןיִּב ךיא -
 -ַארקָאמעד ַא ןעוועג זיא בֹור רעד ןעו ,ןעטַאנָאמ ןהעצ עטשרע יד הליהק = |
 "עג זיא בור רעד ןעו ,םעדכָאנ ןוא ,רעציזרָאפ-עציװ ַא סלַא ,רעשידנוּב-שיט יי

 ,רהָאי 6 רעּביא רעציזרָאפ סלַא ,רעשיטסינויצ א ןעוו =
 ןינע םעד ןיא ןעריטנעירָא רעסעּב ןענָאק ךיז לָאז רעזעל רעד ידּכ טא
 עניילק ַא ןעקישסיוארָאפ ךיִא זומ ,ןעטייצ "עשיווטיל-לעטימ} יד רַאפ הליהק = |

 ,המדקה |
 ןעשידיא ןערעסערג ַא טימ טדָאטש רעכילטיא ןיא יו ,אנליו ןיא =
 ,דסומ רעלַארטנעצ ַא .ה .ד ,הליהק ַא ןעוועג גידנעטש שיטקַאפ זיא ,ץוּבק = |

 ללכּב ןוא טכַאמ רעד רַאפ ןעדיא עגיטרָא יד ןעריטנעזערּפער טגעלפ רעכלעוו

 ונייהד ,תודסומ-הנומא ןוא-הקדצ עלַא טימ ןערהיפנָא טגעלפ - ןוא ,ץוח יּפלּכ ! 

 .װ .זַא ןוא שדוקיילּ ,ןימלע-תיּב ,םישרדמייּתּב יד טימ =

 .*ור רעד רַאפ הליהק רענליו רעד ןופ דֹוסִי רעכילטכער רעד לייוו =:
 ,רעגיד'קּפוסמ ַא ןוא רעכַאװש ַא רהעז ןעוועג זיא הלשממ רעשיטסירַאצ-שיש =
 ץלַא רַאפ רעטּפָא ןעדליש ענעדעישרעפ רעטנוא ןעטלַאהעּב ךיז יז טגעלפ = |

 ,רעדָא "הלודג-הקדצ, ןופ דליש םעד רעטנוא ןעטלַאהעּב ךיז יז טגעלפ =
 (זת8פס6 אסתח- ,"לוש רעסיורג רעד ןופ דעו-הליפּת טּפיוה רעד, ,ךילטנעפע = |

 ד80װ06 ז1מ88ת016 םסתטועסה סשאפזסזא)

 ערהיא םיאּבג יד בֹור יּפ לע יא ,הלודג-הקדצ רעד וצ ןעלהַאו יד יא
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 ןייק קלָאפ םייּב טָאה רעכלעוו ,רעגייטש-םיסנרּפ ןעטלַא םעד ןופ ןעוועג ןענעז
 ,טַאהעג טינ ןעמָאנ םענייש

 ןעטלַאהעּב הליהק יד ךיז טָאה קירוצ 30 רהָאי ַא טימ ,טייצ עסיוועג ַא
 ,פטפזסח06006 066סד80י "עּבעיל-רעדירב ןופ הרבח, דליש םעד רעטנוא
 'טוטַאטס ןעלַאמרָאנ םעד ךָאנ) תֹונקּת ענעגייא טַאהעג ןיוש טָאה עכלעוו

 | .,װ ,זַא ןוא ןַאגרָא-סגנורהיפסיוא ,םוידיזערּפ טענעבילקעג א
 יד טָאה עיצַאפוקֶא רעשטייד רעד ברע רהָאי-המחלמ ןעטשרע םעד ןיא

 ןעמונעגרעביא טייצ רעגיד'הנּכס רעגיזָאד רעד ןיא הליהק רעד ןופ סעיצקנוֿפ
 -המחלמ יד רַאּפ טעטימָאק ספליה, רענעּבילקעג םלוע ןעשּביה ַא ןופ רעד
 | ,"תונּברק

 טעמּכ זיא אנליוו וצ ןעקורוצ ןעּבױהעגנָא ךיז ןעּבָאה ןעשטייד יד ןעוו
 -ָאועג ןעפָאלטנַא םלוע ןעכייר םעד טימ םעגייאניא *טעטימָאק, רעצנַאג רעד
  הליהק עצנַאג יד ןוא ןומה ןעמירָא םעד גידנעזָאלרעּביא ,אנליו ןופ ןער
 ..,?סח ס'טָאג ףיוא

 .ןיא ןעּבילּברַאפ ןענעז עכלעוו ,רעוט-ללּכ יד ,רימ ןעּבָאה טסלָאמַאד
 -יורַאפ סלַא ,ןיא :טעטימָאק ןעגיױָאד םעד ןופ שארב טלעטשעג ךיז ,אנליוו
 ,ערעדנַא ןֹוא ןייטשניּפור ברה ,םיוּבנעזַאר ןושמש ןוא ,דַאּבַאש ,צ ר"ד  ,רעצ
 ,טעטימָאק ןופ ןוא םוידיזערּפ ןופ רעדעילגטימ סלַא

 טעדליּבעג רעטעּפש רחָאי ַא ךיז טָאה ןעשינעסייר עשיגָאנַאמעד בעילוצ
 עטייווצ א לוועל רעניבַאר;דלעפ ןעשטייד ַא ןופ גנורהיפנָא רעד רעטנוא
 טעמּכ ןעוװעג ןיא רעכלעװ ,"טעטימָאק-לַארטנעצ , ןעמָאנ םעד רעטנוא הליהק
 -ַאד ךיז טגעלּפ סָאװ ,טלעג-הקדצ עשיגַאקירעמַא יד ןופ רעלייטרעפ ַא רָאנ
 | ,אנללוו ןיא ןעמוקעב סלָאמ

 / סָאמ רעסיֹורג ַא ןיא ןוא עשיטילָאּפ ,עכילטפַאשלעזעג עצנַאג יד
 ,"טעטימאק-ספליה / רעד ןָאטעג טָאה טייּברַא עלערוטלוק יד ךיוא

 -ָאלרעפ ןעּבָאה ןעשטייד יד רעדייא ,1918 רהָאי ןיא ךיז טָאה ךילדגע
 . הלהק עגעּבילקעג-שיטַארקָאמעד ענעפָא ןוא ע'תמאינא טעדליּבעג ,אנליוו ןצו
 ןעּבָאה רימ רעכלעװו ףױא ,(רהָאי 20 ןופ ןוא עגיד'םינמס-סקעז -- ןצלהַאוו)
 ,טראגעג טסיזמוא גנַאל יוזַא

 רענליוו יד עכלעוו רעטנוא ,ןעדליש-הקדצ עלַא יד ףיוא גידנעקוק טינ
 ןליפַא ןעּבָאה ,ןעטלַאהעּב טזומעג ךיז טָאה הלשממ רעשיסור רעד רַאפ הלהק
 / ןוא עועיגילער טימ רָאנ טצינערגעּב טיג ךיז לָאמניײק תולהק עגיזָאד יד
 -ינעוו רעדָא רהעמ ןופ הלהקה-דעוו ַא טַאהעג טָאה הלהק יד .טיײּברַא-הקדצ
 ןעשּביה ַא טימ ךיוא ןערהיּפנָא ןענעלפ עכלעוו ,רעוהט-ללּכ עטסואוועב רעג
 יידיא ןײמעגלַא ןוא עגיטרָא טימ רקיע רעד ןוא טײּברַא רעלערוטלוק לייט
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 דעו ַאזַא ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ןיּב ךיא ,טיײּברַא-ללּכ ןוא עשיטילָאּפ עש
 20 יו רהעמ ,םינינע עשיטילָאּפ רַאפ רקיע רעד ,ןעמענ ענעדישרעפ רעטגוא
 יּפע .ב ,ןָאדרָאג .א יו ,םירעח עכילטע ךָאנ טימ םענייא ןיא ּבָאה ןוא רהָאי

 -ערּפער ןוא רעשיטילַאּפ רעד טימ טרהיפעגנָא ערעדנַא ןוא לֹושיינ .א ,ןייטש
 "ס רָאנ ןעוועג תולהק עלַא עגיזָאד יד ןענעז ךילריטַאנ .טיײּברַא רעוויטַאטנעז

 שרעדנַא רעּבָא ,טײּברַא-טַאגָארוס א בור יּפ"לע טייּברַא יד ןוא תולהק-טַאגָאר

 ..ןערעװ טכַאמעג טנָאקעג טינ טיײּברַא ללּכ עגיטיונ יד סלָאמעד טָאה

 יד ןעװעג זיא הלהק ענעּבילקעג-שיטַארקַאמעד 1918 רהָאי ףוס יד

 ןייק טַאהעג טינ טָאה הלהק עגיזָאד יד .אנליו ןיא הלהק ע'תמא עטשרע
 ןופ ,ןימַאלוגער ןייק טינ ךױא ןוא תונקּת עטגיטעטשעּב עטיײּברַאעגסיױא

 הרוּת עצנַאג יד .ןערהיפ ןעזָאל טפרַאדעּב ךיז טָאה םוידיזערּפ רעד ןעכלעוו

 ,בתּכּבש טינ ןוא הֹּפ לעּבש הרוּת ַא ןעוועג זיא הלהק רעד ןופ

 רהיא ןופ זייוק םעד טמיטשעּב ןיילַא טָאה הלהק יד

 ןופ טײּברַא עצנַאג יד ןעמונעגניירַא ךיז ןיא טָאה עכלעװ ,ץנעטעּפמָאק

 עשידיא עלַא טימ טיײּברַא-רוטלוק עצנַאג יד טעמּכ| ,גנוגרָאזרעפ עלַאיצָאס

 "רַא עוויטקודָארּפ ,ןיצידעמ עכילטפַאשלעזעג עצנַאג יד רעטייוו ,םכותּב ןעלוש

 עשידיא יד זופ גנוגידירפעּכ יד ,עטלעטימעבמוא רַאּפ ףליה עשידירוי ,טייּב

 .וװ .זַא ןוא ן'תוכרטצה עזעיגילעי
 ןעליּפש לָאז עכלעוו ,הלהק ןייק טַאהעג טינ לַאמנייק ךָאנ ןעּבָאה רימ

 .לעיפ ױזַא ןעמעננײרַא ךיז ןיא לָאז ןוא עילָאר עשיטילַאּפ עגידנעצנעלג ַאזַא

 רהעז טָאה יז .עזעיגילער ןוא עלַאיצָאס ,עשימָאנָאקע ,עלערוטלוק תודסומ

 רעד רַאפ טעטימָאקיספליה ועשידיא םעד וליּפַא ןעגױאוועגרעּבירַא קרַאטש

 | | !עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ טייצ

 ּבעילוצ רָאנ טנעקעג הלהק יד טָאה תודסומ לעיפ יױזַא ןעטלַאהסיוא

 טימ ןעּבָאה ןעדיא רענַאקירעּמַא יד עכלעוו טימ ,ףליה-דלעג רעסיורג רעד

 ןענעז ,גירנעטש יװ ,רעּבָא .הלחק עשידיא יד טגרָאזרעפ דנַאה רעטיירּב אזא

 רעמַא רעד ןופ סקואװ םעד טימ ןעסקַאוועג הלהק רעד ןופ ץתוכרטצה יד

 רעסערג ץלַא ,ןעמוקעב טגעלפ הלהק יד דלעג רהעמ סָאװ :הקדצ רענַאק

 רהיא ןערעװ טגעלפ רעסערג ץלַא - ןוא ן'תוכרטצה ערהיא ןערעוו ןעגעלפ

 "רעטניה רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ןערָאװעג הלהק יד זיא רעטייוו סָאװ .טיציפעד

 ,גילעטש
 קירוצ גױא'נַא ןעפרַאװ ןעמ זומ ,ןהעטשרעפ וצ רעסעב| סָאד ידּכ

 רַאפ תוחּפה לכל טײקכילטּפַאשלעזעג רעשידיא רעד ןופ גנו קיווטנע יד ףיוא

 .המחלמ רעד רַאֿפ רהָאי 20 עטצעל יד

 הזַא ןוא ףיט ױזַא ןעוועג זיא המחלמ רעד רַאפ גנוריגער עשיסור יד
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 ןליפַא זַא ,םזיטימעסיטנַא טימ ןעמונעגנָא ןוא ןעגנורדעגכרוד ןעטייז עלַא ןופ
 ,ןערעטש ךיוא יז טגעלפ גנוגרָאזרעפ עלַאיצָאס רַאפ תודסומ ןופ גנודנירג יד
 רהָאי 25 רעּביא רעוטיללּכ עשידיא לעיפ טימ םענייאניא ךיא ּבָאה לשמל ױזַא
 .וצ ידּכ ,עיטַארקָארויּב רעשיסור רעד טימ המחלמ עט'נשקצ'רעפ ַא טרהיפעג
 ףיוא אנליוו ןיא לָאטיּפש ןעשידיא ַא ןעיובוצסיוא שינעּבױלרע ַא ןעמוקעּב
 רעייפ ץפיוא טגױטעג טָאה לָאטיּפש רעטלַא רעד לײװ ,דלעג עשידיא
 עכלעוו ,הברוח עטלַאנַא ןעוועג זיא טדָאטש ןופ םורטנעצ ןיא ןינּב ןייז ןוא
 "ער עגיזָאד יד ןופ רעּבָא ,ןעטנָאמער עטיורג ןיא טגיטיונעג רדסּכ ךיז טָאה
 יו ,רעמענ-דחוש עשיסור יד ןערָאװעג ךייר ןוא טּבעלעג ןעּבָאה ןעטנָאמ
 ןוא ןערָאטַאנרעּבוג עלַא .טסואוועג סָאד ןעּבָאה עלַא .ד רעטמַאעּב רעד ונייהד
 -רעטנוא זנוא ןוא ןעוועג םיּכסמ זנוא טימ ןעּכָאה ןערָאטַאנרעּבוג-לַארענעג 3
 -סיוא זנוא ןעּביױלרע ןעגעו השקּב רעזנוא ןערהיפרעד ןעגעלּפ רימ ;טציטש
 רעכיוה רעסיוועג ַא וצ זיּב לָאטיּפש םעיינ ַא דלעג ענעגייא רַאפ ןעיובוצ
 עטּבעילעג ַא רַאפ טַאהעג טָאה ףעש רעד ואוו ,גרוּברעטעּפ ןוא עירַאלעצנַאק
 עש'תינולפ עגיזָאד יד .ןעטמַאעּב רענליו ןעטריסערעטניארעפ א ןופ ּבייוו יד
 ַא ןיא הכולמ ַא ןעדונרג וצ ןעבערטש רימ, לייוו ,ןעגָאזּבָא זנוא טגעלפ
 -פיוא טנעקעג טינ לָאטיּפש ןייק ףוס םוצ זיִּב רימ ןעּבָאה יװַא ,,,"! הכולמ
 ..! ןעיוב

 -עסיטנַא רעשיסור רעד עכלעװ ,תועינמ עלַא יד ףיוא גידנעקוק טינ
 טירט ןעדעי ףיא טלעטשעג זנוא טָאה טייקנעזָאלוצ עדליוו יד ןוא םזיטימ
 רעשּביה ַא ךיוא יו ,תודוסמ"הקדצ רענליו עלַא טעמּכ ןעּבָאה ,טירש ןוא
 ןענידנעהילב ַא טַאהעג טייצ רעגיזָאד רעד רַאפ תודסומ עלערוטלוק לייט
 -יריא רעד ןיא ט'טש'עג בצמ ןעגידנעצנעלג רעייז טימ ןעּבָאה ןוא ןהעזסיוא
 ,טלצוו רעש

 עלַא עגיזָאד יד .טפַאשלעזעג רעשידיא רעד טמוק רַאפרעד קנַאד רעד
 -סיוא ,ןעדנירג ךיז ןעגעלפ - עלערוטלוק יד יװ ,עגיטעטליואוו יד -- תודסומ
 -םיונוצ ךיז ןעגעלפ ןעשנעמ עכילטע ,תורב ח ךרוד ןעלקיווטנע ןוא ןעטלַאה
 ןעפורפיונוצ ייז ןעגעלפ דלַאּב ,עיצוטיטסניא עגיטיונ ַא ןעדנירג ןעגעוו ןעדייר
 תמאּב ןעװעג זיא דסומ רעד בױא .ןַאלּפ רעייז ןענָאלשרָאפ ןוא הפיסאינַא
 טגעלפ עכלעוו ,הרבח עלעיצעּפס ַא ןעדנירג דלַאּב ךיז טגעלפ ,רעגיטיונ א
 עלַא .טַאהעג טינ לָאמנײק רענייק טָאה רעהירפ ַא ךלעג ,ןעפַאש םהיא
 שארּב ,תורבח ערעײז ךרוד ןעטלַאהסױא ןוא ןעדנירג ךיז ןעגעלפ תודסומ
 ,ןעשנעמ ענעבעגרעביא רהעז ןענַאטשעג ךילנהצועג ןענעז סע עכלעוו ןופ

 -טנע יד ןעּבָאה טײּברַא רענעּבעגרעּביא רעייז טימ תורבח עגיזָאד יד
 -טלעוו רעד רַאפ רהָאי עטצעל יד תודסומ עשידיא רענליװ יד ןופ גנולקיוו
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 ןעּבָאה יז זַא ןעגָאז ןעק ןעמ .הנרדמ עכיוה ַא רהעז וצ טכַארּבעג המחלמ
 תודסומ עכילצונ עיינ ןוא עיײנ ץלַא ןוא טילּבעגפיױא ןהעש עלַא טעמּכ
 ןעגער א ךָאנ ןעמָאװש יװ ,ןעצָארּפשסױרַא ךיג ןוא ןעדנירג ךיז ןעגעלפ

 "נָאק ןעכַאמ ,להָאצּפָאסדעילגטימ םעד ןעלמַאז ןעגעלפ תורבח עלַא
 -סױרַא ,תודסומ ערעייז תבוטל .וװ ,זַא ןוא ןע'דנעווָא ,געט-לעמַאז ,ןעטרעצ
 -לעזעג רעשידיא רעגיטרא רעד ןופ שינַאגרָא ןפוא ן'אזַא ףיוא גידנעסקַאװ
 .םויק ןעטרעכיזעג ַא טַאהעג תוױסומ עגיזָאד יד ןעּבָאה ,טפַאש

 ןיא "װ ,אגליו ןיא ןעכלעוו ףיוא ,תורבח עטַאוירּפ ןופ םעטסיס רעד
 רעד ןעטלַאהעגסױא ןוא טױּבעגפיוא ךיז ןעּבָאה ,טדעטש ערעדנַא ךס ַא
 סיוועג ךיוא טַאהעג טָאה ,תודסומ-הקדצ וליּפַא ןוא עלערוטלוק בור רעטסערג
 טַאהעג גידנעטש טינ םעטסיס עגיזָאד יד טָאה ,לשמל ,יױװזַא :ןערעלהעפ ענייז
 ענעדעישרעפ זַא ,ןעמוקרָאפ ןעטלעז טינ טגעלפ סע .,לָארטנַאק ןעגיטיונ םעד
 ןעגעלפ ,ץנערוקנָאק עטנוזעג ןייק טינ ןערהיפ ךיז ןעשיווצ ןעגעלפ תודסומ
 רעּבָא רקיצ רעד ,ןעלמַאז-דלעג םייּב ןערעדנַא םעד רענייא ןעדַאש וליפַא
 עלַא לָאז עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא עלַארטנעצַא טלעהפעג טָאה
 "פיונוצ טושפ לָאמַא ןערילָארטנָאק ןוא ןערינידרָאָאק תודסומ
 עגיּבלעז יד ןָאט ןעמענ ענעדעישרעפ רעטנוא ןעגעלפ עכלעוו ,תודסומ ןעסיג
 'טפרַאדעּב ןוא טנעקעג טָאה עיצוטיטסניא-לַארטנעצ ַאזַא ,וװ .זַא ןוא טיײּברַא
 םעד ןעּבָאה טלָאװ עכלעו ,הלהק ענעּבילקעג-שיטַארקָאמעד ַא רָאנ ןייז
 ,רַאפרעד טעטירָאטױא ןעכילטּפַאשלעזעג ןוא ןעשילַארָאמ ןעגיטיונ

 ןעּבָאה ןערעלהעפ עסיורג סיוועג עלַא יד ףיױא רעּבָא גידנעקוק טינ
 "קנופ טוג ,םעטסיס סלַא ,טנָאזעג ןעּבױא ןיוש יו ,ללכּב תורבח יד רעּבָא
 ,טכיירגרעד רעגינעװ רעדָא רהעמ ןעלעיצ ערעייז ןוא טרינָאיצ

 תורבח עלַא יד טָאה המחלמ-טלעוו רעד ןופ גנולסיירטוצ עגיד'ארומ יד
 ןוא טייצ ןענעז ,ןעפָאלוצ ךיז ןענעז רעטיײּברַא ערעיײז :טכַאמעג בורח
 דנַאלסור םענעזעװעג םעד ןופ חטש ןעצנעג םעד רעּביא ןערָאװעג טיײרּפשוצ
 ,,דסח ס'טָאג ףיוא סַאג ן'פיוא ןעגיל ןעּבילּבעג ןענעז תודסומ יד ןוא

 המחלמ-טלעוו רעד ןופ קילגמוא רעד ןעוועג טינ זיא סע סיורג יװ =
 ןעדיא רענליוו יד ןעװ ,טרפּב אנליו ןיא ןוא ללכּב טנַאק רעזנוא ןיא
 ףיוא ,תוחוּכ ענעגייא ףיוא רָאנ ןעזיװעגנָא ןעוועג ייּברעד ןעטלָאװ
 עסױרג טימ תמא ,רעטייװ דלַאּב ךיז ייז ןעטלָאװ - ,ףליה-טסּבלעז
 םעד ךָאנ אמּתסמ ןוא ןעױּבוצּבָא ךילטפַאשלעזעג ךיוא ןעּבױהעגנָא ,ןעטייקגירעווש
 ןוא טעטימָאק'ספליה םעד ןופ טלָאװ רעכלעוו ,םעטסיס-הרבח ןעטלַא
 ןוא טרילָארטנָאק ,טרידיסּבוס טנעקעג הלהק רעד ןֹופ רעטעּפש
 ןערעוו טרינידרָאָאק
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 עכלעוו ,דלעג רענַאקירעמַא יד ןעמוקעּב ןעּבױהעגנָא רעּבָא ךיז טָאה'ס
 ןופ טעװעטַארעג ןעדיא ךס ַא טייצירעגנה רעסייה רעד ןוא סיועג טָאה
 בורח ללּכ ןרַאפ תובייחתה ןופ שוח םעד ךיוא רעּבָא טָאה עכלעוו ,טיוט
 ,טכַאמעג

 שינַאגרָא טינ ןענעז עכלעוו ,תודסומ ןעזייו ןעמונעג ךיז ןעּבָאה סע
 ןוא ןעליו םעד ןופ רָאנ ,קלָאפ ןופ ןעשינעפרעדעּב יד ןופ ןעסקַאװעגסױרַא

 "עגנייא ךיז טָאה סע ןעמעוװ ,ןעּפורג עניילק ןופ רעדָא םידיחי ןופ ןעּבערטש |
 .ףמַאק רעד ךיז טָאה זייווכעלסיּב ,דלעג רענַאקירעמַא ןעמוקעּב וצ ןעּבעג
 ָאד יד ןעּפַאכרעפ וצ ףמַאק ַא ןיא ןעטייּברעפ ןעּבױהעגנָא ןעגנוטכיר ןעשיווצ

 רע עכלעוו ,יד טינ תודסומ ןעפרָאװעגנָא ןעמ טָאה קלָאפ םעד .דלעג עגיז
 ..ןעלעפעג ןעוועג זיא רעּבָאה-דלעג יד עכלעוו ,יד רָאנ ,טרַאגעג טָאה

 יד רַאפ תוירחא ןופ ?היפעג םעד ןערָאלרעּפ טָאה םלוע רעשידיא רעד
 רעטייוו ,,!עטלַא ןוא עקנַארק ,םימֹותי יד רַאפ וליּפַא ןוא תודסומ עשידיא
 דלעג רענַאקירעמַא יד ףיוא תודסומ עיינ ןופ ןעדנירג םעד ייּב ךיז ןעמ טָאה
 יד ןערילרעפ טעװ יז ןעװ ,הלהק יד טעװ יצ ,םעד טימ טנעכערעג טינ
 ענױזַא ןעגָארט וצ סעציײלּפ ענעגייא ףיוא תֹלֹוכיּב ןייז ,דלעג רענַאקירעמַא
 יי | ,תודסומ

 יװ ,יז טָאה ,הליהק רענליו רענעּבילקעג רעד ֹוצ ךיז גידנערעקמוא
 ,תודסומ ךס ַאזַא ןעמונעגניירַא ךיז ןיא ,ןערָאװעג טנהָאמרעד ןעּביױא ןיוש זיא'ס
 גידנעקוק טינ וןא ןעטלַאהסיוא ןעוװעג בייחתמ ךיז טָאה יז עכלעוו
 .ןעגָארט טנעקעג טינ יז ןפוא םושּב יז טָאה - דלעג רענַאקירעמַא יד ףיוא

 ךָאד טעװ דלעג רענַאקירעמַא יד זַא ,רָאלק ןערָאװעג זיא םעד-ץוח
 .םורח ןעזומ תודסומ עלַא ךָאד ןעלעװ סלָאמַאד ןוא ןערעהפיוא לָאמַא ןעזומ |

 ,ןערעוו
 ןופ גנוזָאל םעד ןעפרָאװעג ּבױהנָא ןופ רָאג ןױש רעּבירעד ּבָאה ךיא

 .ףליהנײלַא ןּופ דוסי ןעטנוזעג םוצ ךיז ןערעקמוא ןוא תורבח יד ןעיוּבּפָא
 רקיע יד .ןָאט וצ רעש רעּבָא ,ןעגָאז וצ טכייל ןעוועג זיא סָאד

 ןופ טניײװעגּפָא ךיז ןעּבָאה ןעדיא עגיטרָא יד סָאװ ,סָאד ןעװעג זיא העינמ
 ,תודסומ ענעגייא יד ןעטלַאהסיוא

 יד -- ןוא רהָאי 4 ךרעּב ןעגנַאגעגרעּבירַא ןָא טלָאמַאד ןופ זיא סע
 ןיא ,ןערָאװעג ןָאטעג לעיפ טרפ םעד ןיא זיא סע טגה ,גנואיוּבפיוא עגיזָאד
 | .ןערָאװעג טגידנערעפ טינ םויה דע ךָאנ

 ןעסנַאניּפ יד ןוא ןערעװ טגידנערעפ טעװ סעצָארּפ רעגיזָאד רעד ןעוו |
 . ןופ ןעגָאבָא ךיז ןענעק תוליהק עגיזָאד יד ןעלעװ ןַאד ןערעװ טרעכיז -עג ןוא טרילוגער ןעלעװ טנַאק רענליו ןיא תוליהק עשידיא יד ןופ
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 יּבס) יז ןעציטש ףיוא ןהעגרעּבירַא ןוא תֹודסומ ערעײז ןעטלַאהסיוא
 ר עילָארטנָאק רעד ןייז הליהק יד טעוו טסלָאמַאד .(ןערידיס
 עמָאנָאטיוא יד ןופ רָאטַאלוגער רעלַאוטנעצ רעד ןוא

 | | | ,תורבח
 ןּוא ןעסנַאניפ-הלהק יד רעּביא לעטיּפַאק םעד גידנערעפ ךיא רעדייא = |
 גנַאל טינ טָאה הליהק רענליוו יד זַא ,ןייז ףיסומ ךָאנ ךיא זומ ,עיצַאזינַאגרָא
 טָאה תוּבס ענעדעישרעפ ּבעילוצ :אקירעמַא ןופ דלעג לעיפ ױזַא ןעמוקעּב
 ,סעיצַאזינַאגרָא ,דלעג-הבצק רענַאקירעמַא עסיורג יד ןערָאלרעּפ דלַאּב הלהק ידה

 -ײטרַאּפ ּבעילוצ שידנייפ רהעז הלהק רעד וצ ןעמונעּב ךיז ןעּבָאה עכלעוו
 ,הלהק יד ןעסיירוצ וצ ידּכ תוחוּכ עלַא טעדנעװעגנָא ןעּבָאה ,םימעט עשיא
 ןעמ טָאה ייּברעד .טרֶא רהיא ףיוא ךיז ןעצעזקעװַא ןוא רהיא ןערעוו רוטּפ

 -הקדצ וליפֲא ןוא עלערוטלוק עלַא ןעסיירּבָא טבורּפעג הלהק רעד ןופ

 ףיוא ןעגירק ןוא סעיצַאזינַאגרָא ענעגייא ןיא ייז ןעמענרעּבירַא ,תודסומ
 ,אקירעמַא ןופ רעדלעג ערעדנוזעּב יז

 ךיג ץנַאג ךיז טָאד הלהק רעד ןופ דלעג רענַאקירעמַא יד ןעסיירּבָא

 -עיּפיצנירּפ ַא ,ןענַאטשעג ךיא ןיּב הלהק רעד ןופ שארּב לייוו ,ןעּבעגעגנייא

 טינ רהעז ךיוא ּבָאה ךיא .דלעג"הקדצ עטקישעגוצ ײלרעלַא ןופ רענגעג רעל

 טינ ןעגעלפ עכלעוו ,"ןעטַארקָארויּב רענַאקירעמַא, ןערעה יד טַאהעג טלָאה

 רענַאקירעמַא יד ןופ ףליה עשירָאטסיה עזעידנַארג יד ןעּבעגרעּביא טושּפ רָאנו

 וצ ןעּבָאה טלָאה ײּברעד ךָאנ ןעגעלפ רָאנ ,רעדירּב רענליוו ערעייז ןעדיא

 ,ןעדנעװרעפ ןוא ןעלייטרעפ דלעג יד לָאז ןעמ יװ ,העד עטיירּב ַא ןעגָאז -
 עגיזָאד יד ןעּבָאה ױזַא .טַאהעג טינ הגשה ןייק בור יּפ לע ןעּבָאה ייז סָאװ ןיא
 ידעש רהעז ַא ןוא עגידעּביא'נַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ "ןעטַארקָארויּב,

 וצרעד ךָאנ טגעלפ עכלעו ,םילגקמ ןוא םינתונ יד ןעשיוצ הציחמ עכיל
 | .דלעג ענירעּביא ךס ַא ןעטסָאקּבָא

 עכלעוו ,תודסומ לֹהָאצ עטרענעלקרעפ יד ףיוא רעּבָא גידנעקוק טינ = |
 בצמ רעלעיצנַאניפ רעד זיא ,הלהק רענליוו רעד ייּב ןעּבילּברעּפ ךָאנ ןענעז
 םעד ןוא םינינּב יד לייו ,רעגירעיורט רהעז ַא ןעועג ץלַא הלהק רעד ןופ

 עטש'רמולּכ עלעפייה ַא טּפַאכרעפ טָאה עדניימעג רענליוו רעד ןופ םלועיתיּב
 עכלעוו ןוא הרצ תע רעד ןיא אנליוו ןופ ןעּפָאלטנַא ןענעז עכלעוו ,"םיאג,
 ןופ טרָא םעד ףיוא זיא רעטייו .,םיִאּבג רַאפ ןעּבילקעג טינ טָאה רענייק
 טינ ןעדיא רענליוו רַאפ לֹהָאצֹּבֶא רעיינ ןייק "עקּבָארָאק; רענעזעוועג רעד
 יה | .ןערָאװעג ןעפַאשעּב

 -ילטשעב ַא ןערהיפנייא ןעּביױהעגנָא 1920 רהָאי ןיא ךיא ּבָאה רעּבירעד -

 ףעדיא רענליו יד רַאפ גנורע
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 טינ להָאצּבָא-סגנַאװצ ַא ןעגײלוצפױרַא טכער ןייק ןעבָאה רימ םגה

 קורד (*ןעשילַארָאמ ַא טרהיפעננייא םהיא טָאטשנָא ךיא ּבָאה ,טַאהעג

 ןעבעגעגנייא ןפוא ץַאזַא ףוא ךיז טָאה סע ,להָאצּבָא םעד ןענַאמפיוא םייב

 ךלעג עמוס יד ,ןעשנעמ להָאצ עסיורג ַא גנורעייטשעּב רעד ןיא ןעהיצנײרַא

 ןוא עסיורג ןייק טינ טייוו ,עסיורג ןייק טינ רָאג ןעמוקעּב וליּפֲא ךיז טָאה

 ןעפלָאהעג לֹהָאצּבָא רעגיזָאד רעד טָאה רעּבָא רַאפרעד ; עגידנעגונעג ןייק טינ

 ן'רַאפ תובייחתה ןופ לעיפעג םעד ןיא ןעדיא עטנייװעגּבָא יד ןעהיצרעד וצ

 ,,לֵלֹּכ ןעשידיא
 הלהק רענליוו רענעּבילקעג-שיטַארקָאמעד רעד ןופ רעּבָא ןעטנַאניּפ יד

 טָאה הליהק יד סָאװ ,סָאד .עגידעגָאלק ףוס םוצ ןיב ןעבילבעג ןענעז
 "נַאניפ ןיא זיא ,טכַאמרעפ טינ ףוס םוצ זיּב ךיז טָאה ןוא ןעטלַאהעגסױא

 -עּבעגעגרעּביא ,ןעכילדעימרענוא םעד ןופ טסנידרעפ רעסיורג רעד טרּפ ןעלעיצ

 רַאפ טָאה סָאװ ,שנעמ ַא ,קורק רזעילא 'ה ,הלהק רעד ןופ רעטלַאװרעּפ םעג

 "רָאפ סלַא ןה ,ןַאמ-הלהק סלַא ןה ,טײקכילטפַאשלעזעג רעשידיא רענליוו רעד

 עסיורג ,טַאר-טדָאטש ןופ ןַאמטַאר סלַא ןהו ,ןייארעפ-רעקרעוודנַאה ןופ רעציז

 ןעטסגידרעפ
 "עג הלהק יד טָאה דלעג ןיא תוקחד ןופ רעדייא רעּבָא רהעמ ךס ַא

 ןיא טָאה עכלעוו ,שינעסײר-ײטרַאּפ רעשידיא רעד ןופ ןהעטשוצסיוא טַאה
 -ץוּבק ַא ןופ הגרדמ יד טכיירגרעד המחלמ-טלעוו רעד ןופ ןעטנעמָאמ עטיוועג

 ...(זָאכיסּפ-ןעסַאמ) תעגושמ
 רעד :חרזמ ןיא סַאג רעשידיא רעד ןופ ןעגנומערטש עסיורג ליווצ יד

 רעדָא טסואוועּב ,גידנעמַאטש ,םזינויצ רעד ןּוא םזילַאיצָאס . רערענָאיצולָאװער
 םעד וצ עּביל ןופ לַאװק ןעשיגָאלָאכיסּפ ןערעטױל ןעגיּבלעז םעד ןופ ,טינ
 "לדליא ןעט'לוװצ'עּב ןעשנעמ עכילקילגמוא עלַא רַאפ רהעמ ןוא ןעכילקילגנוא
 -עװ יד עגונּב רעדנַאנפ קרַאטש ,טסואװעב יו ,ךיז ןעהעג -- ,קלָאפ ןעש
 קרַאטש יו .הלאש רעשידיא רעד ןופ גנװעל רעד וצ ןערהיפ עכלעוו ,ןעג
 ןוא ,ןעמוקרָאפ טינ שיטערָאעט לָאז ןעקוק עדייב יד ןשיווצ הריתס יד
 "גַאופ םצע רעד זיא ,ןעגינייארעפ ךיז ןזָאל ייז זַא ,וליפא ןעטכוד ךיז לָאז
 ןעזָאל טינ ךיז לָאז סע סָאד ,גידלַאװעג ױזַא טינ ןעּבעל ןיא ךיז ןהעגרעד
 עגיזָאד יד ןשיװצ געווהרשּפ רעדָא טקנופיללּכ זיא סע ןעכלעוו ןעניפעג
 .ןערָאװעג ןענופעג גנַאל ןיוש געוו ַאזַא ךָאד זיא טסואוועּב יו ,ןעקוק ייווצ

 -ָאּפלַארטנעצ וליפא ןוא עקניל עגיטייציינ עלַא ןענייז רעּבָא רעדייל
 ףעטנוא ןענַאטשעג עיצולָאװער רעד רַאפ דנַאלסור ןיא ןעגנוטכיר עשיטיל
 גנולקיװטנע רעייז סָאד ,קורד ןערענָאיצקַאער ןעגיד'ארומ ןוא ןעדליו ַאזַא

 ,"ןעטנַאגיפ-הלהק יד ןופ םירוקמ יד רעּביא , רוׂשָארּב צז (*
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 עצנַאג יד ,געוו ןעלַאמרָאנ ןפיוא גירעהעג יו ןעמוקרָאפ טנעקעג טינ טָאה

 ןעטּפַאהקנַארק ַא ךרוד ןערָאװעג ט'מס'רַאפ ןוא טרעטשעג זיא גנולקיווטנע
 ןערַאּברעדנואװ ַא וצ טרהיפעג ,תמא ,טייז ןייא ןופ טָאה רעכלעוו ,םזיטַאנַאפ
 ןוא ןסירוצ ףוסילּכ ףוס טָאה סָאוו ,םזינָאיצולָאװער ןעשידלעה ןוא ןעגיטכיל
 רעד ןופ ,ןעטייק עלַאיצָאס לייט ןעסיורג ַא ןוא עשיטילָאּפ עלַא ןעגָארטוצ
 ינעסיו יד ןעטלַאהרעפ םזיטַאנַאפ רעגיּבלעזרעד טָאה ,רעּבָא ,טייז רעדנַא
 חרזמ ןיא םוילַאיצָאס םעד ןופ גנוריזיגָאיצולָאװע עשיטקַארּפ  ןוא עכילטפַאש
 ןערָאװעג טרעווילגרעפ זיא רעכלעװ ,טלוק ןעגילייה ַא םיא ןופ גידנעכַאמ
 0 ..ןעמַאר עלַאסקָאדָאטרָא עגנע ןיא

 "רעפ ןוא עשיטַאנַאפ עשידיא יד ךיוא טמַאטש רוקמ ןעגיּבלעז םעד ןופ
 'טלעו רעד ןופ טייצ רעד ןיא טָאה עכלעװ ,שינעסיײר-ײיטרַאּפ ענעסיּב
 םלועה תומוא עלַא ייּב תעּב ,תורצ לעיפ רעייז ןָאטעגנָא ןעמעלַא המחלמ
 ,"ןעדירפ-גרוּב , רענעפורעג ױזַא רעד טשרעהעג טייצ רעגיזָאד רעד ןיא טָאה
 ןופ ןעײטרַאּפ ןוא ןעסַאלק יד ןשיווצ דנַאטשליטשנעּפָאװ רעגילייווטייצ ןימ ַא
 שינעסייר ןוא תוריּתס עשיאיײטרַאּפ יד ןעדיא ייּב ךיז ןעּבָאה ,קלָאפ ןעכילטיא
 | ,טפרַאשרעפ רהעמ ךָאנ

 -ײטרַאּפ יד טפרַאשרעפ קרַאטש סרעדנוזעּב ?.ךיז ןעּבָאה אנליוו ןיא |
 -לֵאֹּב רעטיור רעד ןופ טדָאטש ןיא ןהעגנײרַא ןעטשרע םעד רַאפ שינעסייר
 1919 ּבױהנָא עעמרַא רעשיטסיוועש

 | עשיטסילַאיצָאס עטקיטשרַאפ דרע רעד רעטנוא קרַאטש ןוא גנַאל יד
 -ירעגסױרַא לָאמַא טימ ךיז טָאה עשידיא יד רעדנוזעּב ןוא דנעגוי עשידלעה
 ןוא טלעװ רעיירפ רעגיטכיל רעד ףיוא הסיפּת רערעטסניפ רהיא ןופ ןעס
 םעד טימ ןַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ריא :ןוז רעד ןופ ןערָאװעג טעדנעלּברַאפ זיא
 -על ןיא ךיילג םזילַאיצָאס רעד רעּבירַא טײג סעקיװעשלָאּב יד ןופ ןעמוקנָא
 עט'לווע'עּב עלַא יד ;ןעמרָאּפ עגידעּבעל ענייש ןָא טמהענ ןוא ןיירַא ןעּב
 טעװ ףֹוס ַא ,ןייז הצפמ גיד'רשוי םזילַאיצָאס רעד טעװ רעקלעפ ןוא ןעסַאלק
 ףיא ןערעװ לָאמַא טעוװ ףוס ַא ;עיזַאושזרוּב "רעגיריגטולּב+ רעד ןופ ןערעוו

 ,טושּפ ױזַא טכודעג טייל עגנוי יד ךיז טָאה ךַאז יד ...תורצ עשידיא יד ןופ
 םעד ןופ ןוא ללכּב רעטיײּברַא ןעט'לווע'עב םעד ןופ ןעּבעל רעד .רָאלק ױזַא
 "טימ זיא ןעּבעל רערעטסניפ ןוא רערעטיּב| רעגיזָאד רעד ,טרפּב ןעשידיא
 ןערָאװעג ןעטכױלעּב גידנערהיר-שידלעה ױזַא ,ּבעיל ױזַא + ,ןייש ױזַא לָאמַא
  ױנעגוי יד סָאד ,עעמרא רעטיור רעד ןופ רעדעיל עגידנוחצנ ענייש יד ןופ

 טָאה סָאװ ,ץלַא ןלעמיה ןעטנעּבעיז ןפיוא ןעּביױהעגפיוא טלהיפעג ךיז טָאה
 .יןקעגרַאפ ןיא ,עיזאושזרוּב רעד ןופ ןמיס ןעטסטייוו םעד ווליּפַא ןעגָארטעג

 .."גנואיירפעּב , רעד רַאפ ,רעהירפ יו ,רעטסַאהרעפ ךָאנ ,רע'סואמ ךָאנ ןעמ
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 ןעּבָאה ןעטסילַאיצָאט רעכלעוו ןיא ,הליהק ַא לָאמַא טימ טמוק ָאד ןוא
 -ָאה ןעטסילַאיבָאס יד !הליהק יד ּפָארַא ! ןעטסינויצ טימ ןעלגנַאר טזומעג ףײז
 רעד ןופ ןעטָארטעגסױרַא ןענעז ןוא ,ןעטסיגויצ יד ּבָארג טלעדיזעגנָא ןעצ
 !הליהק

 -ַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיטסיסקרַאמ רעד ןיוש טָאה טסואוועב יֹוו
 ..סיוירק ןערעװש ַא טבעלעגרעּבכיא המחלמ רעד רַאפ טייצ עשביה ַא םויט
 -קרַאמ *ןעטנעװקעסנָאק, םעניײר םעד ןעטיהוצּפָא טייקכילגעמנוא יד בעילוצ
 -ַאלרַאּפ ןיא ןה קיטילָאפ-לַאער עשיטסילַאיצָאס ַא ייּברעד ןערהיפ ןוא םזיס
 רעד ןיא ןה ןוא טַארַאּפַא-רהיפסיוא ןעכילטמַאש הכולמ םעד ןיא ןוא טנעמ
 | ,גנוטלַאװרעפניײלַא רעלַאנומָאק

 טָאה ןעּבעל ןעשיטקַארּפ םעד ןוא עירָאעס ןעשיווצ הריתס עגיּבלעזיד
 רעטדנוזעג רעד :הלהק רעד ןיא ךיוא רוטַאינימ רעד ןיא טלעיּפשעגּבָא ךיז
 -געמעלע עשיטסילַאיצָאס ערעגיטייצ יד תוחּפה לכל טגָאזעגרעטנוא טָאה שוה
 ןעבעגרעּביא ןעוָאל טינ רָאט ,לשמל "דנוב, רעד יֹוװ ,יײטרַאּפ ַאזַא זַא ,ןעט
 יד ןיא ץוּבק ןעשיטדָאטש ןעשידיא םעד ןופ ןעסערעטניא עטסגיטכיוו יד
 ןעריקיטירק ,ןעטייוו ןופ ןהעטש ןלֵלַא ןוא ןעײטרַאּפ עזַאושזרוּב יד ןופ דנעה
 טימ םענייאגיא ןעטייּברַא ןוא ןהענ,-- רעּבָא טייז רעדנַא רעד ןופ ;ןעקוק ןוא
 דנוּב ןוא ללֹּכ ןעשיטסילַאנָאיצַאנ ן'רַאפ ןעטיײּברַא; *?ןעײטרַאּפ עזָאושורוּב יד

 -- ??ףמַאק-ןעטַאלק םעד ןיא ,עלעקניוו ןיילק 8 ןיא רָאנ וליפא םגה ,ןייז
 ,ןעזָאלרעד טנעקעג טינ טסיטקרַאמ רעמורפ ןייק טָאה סַאד

 רעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןעגָאה ןעטסילַאיצָאס עשידיא רענליוו לד;
 ערעדנַא יד ענייא ןעגעז עכלעוו ,ןעגנומערטש ייווצ עגיזָאד יד ןופ העּפשה
 -ַארקָאמעד יד ןיא טנילייטעב שיגרענע רעייז ךיז ייז ןעּבָאה רעּבירעד ,רתוס
 יד ןעגעלפ ,אנליו ֹוצ ןרעטנהעגרעד ךיז ןעגעלפ -- ןעטסיסקרַאמ ?עטנעווקעס -נָאק  תמא יד - סעקיװעשלָאּב יד רעּבָא יװ .הלהק רעד וצ ןעלהַאװ עשיט
 רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,הליהק רעד ןופ רעגעמטַאר עשיטסילַאיצַאס
 -רעפ רעטנוא לַאדנַאקס סיורג טימ דלַאּב ,דנעגוי רענירג רעטציהוצ קרַאטש
 !הלהק רעד ןופ ןהעגסױרַא םילוּבלּב ענעדעיש

 טָאה סקניל ךָאנ םזילַאיצָאס רענליו םעד ןופ עיגולַאװע יד רהעמ סָאװ
 -עגּבָא ןעטסילַאיצָאס רעגליו יד ךיז ןעגָאה רעטייו ץלַא ,טקרַאטשרעּפ ךיז
 -עּב ךיז ייז ןעּבָאה האנש ערעסערג ַא ץלַא טימ ןוא הלהק רעד ןופ טקור
 ןהיא וצ ןעמונ

 ןעגָארט ןעגעלפ רענעמטַאר-הלהק יד ןופ ןעגנולמַאזרעפ עניימעגלַא יד
 רענעמטַאר-הליהק} יד עכלעוו ךרוד ,ןעגניטימ עגיציה ןופ רעטקַארַאכ םעד
 ןיפ  טפרַאדעּב ןעבָאה סָאװ ,תוטלחה ןעמהענוצנָא טגיטיונעג ןייז ןעגעלפ
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 לָאמנייא ךיז טָאה טסידנוּב רעגנוי ַא יו ,דלעג "ןעּפמָאּפסױרַא, הלהק רעד

 ,טקירדעגסיוא

 "אס עניֹזַא ךיא ,ןעשנעמ עטלייצעג םגַה ,סיוועג ןעוועג ןענעז סט
 םענייאניא טייּברַאעג טוג ץנַאג ןעּבָאה עכלעוו ,רענעמטַאר-הלהק עשיטסילַאיצ
 /  אףןעסיײרּבָא טינ ייז טגעלפ ןעמ זיּב ,בֹור ןעשיטסינויצ םעד טימ

 -ולָאווער עטגערעגפיוא יד ןוא טיײקנעטלַאהעגסױא טינ רעד ּבעילוצ

 רעד ןופ טעּברַא יד זיא רענעמטַאר עשיטסילַאיצַאס יד ןופ גנומיטש ערענָאיצ

 ןערָאװעג טרהיֿפעגרעּביא בֹור יּפ לע ןָא ּבױהנָא ןופ הליהק רענליוו

 עכלעוו ,ןעלוש יד הליהק רעד ןופ ןעסיירּפָא ןעמונעג ןעמ טָאה הלַאּב
 ייז רעּבָא טגעלפ ,ןעטלַאהסױא ןעצנַאגניא תמא טנעקעג טינ טָאה הליהק יד

 רַאפ דלעג רענַאקירעמַא יד ךילריטַאנ טָאה ןעמ ,ןעציטשרעטנוא דנעטיידעּב

 ןעּבָאה ךלעג לייט ַא :טנעה עשיאייטרַאּפ ןיא טּפַאכרעֿפ ןעכיגניא ןעלוש יד

 ערעייז ןיא זַא ,אקירעמַא ןיא גידנעיירש ,ןעײטרַאּפ עקניל-טסקע יד ןעמוקעּב

 ,טַאירַאטצלָארּפ ןעשידיא רענליו םעד ןופ רעדניק ןעגיוצרעד ןערעוװ ןעלוש

 ַא !הרֹוּת-חומלּת רעד ןיא טנרעלעג רקיע רעד ךיז ןעּבָאה עטצעל יד תעַּכ
 -ישרעפ ערעייז רַאפ עטכעריטסקע יד טּפַאנרעּפ ןעּבָאה רעטייוו דלעג לייט

 ,לוש-סקלָאפ רעשידיא רעגיצנייא רעד רַאפ יװ ,עכלעוו רַאפ ,םירדח עטלעמ

 -ַאגרָא עלַאסקָאדָאטרָא רענַאקירעמַא יד ןופ דלעג עסיורג ןעמוקעּב ייז ןעּבָאה

 יד ןעּבילּבעג ןענעז ,ןעלטימ ןָא רָאג ּבוהנָא ןופ ןוא ,ןעטימ ןיא .סעינַאזינ

 ךַארּפש-ןרעל רעשידיא רעד טימ ןעלוש עכילטלעוו יד :ןעלוש עשידיא עטסעּב

 טזומעג דלעג ּבעילוצ דלַאּב ךיז ןעּבָאה ייז .שיאערּבעה ןעטיירּב טימ ןוא

 "פיונוצ ךיז ןעּבָאה ייז עכלעו טימ זעלוש "?עשירַאטעלָארּפ יד וצ ןעסַאּפוצ

 יד םגה ,"לוש עכילטלעוו עשיטסישידייג תעמָאנ םָעד רעטנוא ןעצלָאמשעג

 ..ןערָאװעג טינ עכילטייהנייא ץנַאג ןייק ךָאד זיא לוש עגייַאד

 ןעלוש "עזעיגילערילַאנָאיצַאנ, יד עציטש ןהָא ןעּבילּבעג ןענייז רעטייוו

 טסואוועּב ןעועג ןענעז ןעלוש עגיזָאד יד ."הרֹוּת-רומלת, ּפיט םעד ןופ

 עלעיצעּפס ַא יז טימ טָאה טרהיפעגנָא ."דחואמה דע, ןעמָאנ םעד רעטנוא

 ,שארּב ןייטשניּבור ,י ברה טימ הרבח

 עזעיגילער-ייר יד וצ סטכער ףיוא ןערינָאיצולָאװע טזומעג ןעּבָאה ייז

 ןעגָארטעג ןעּבָאה עכלעוו ,יקסנעזדָארג רזוע םייח 'ר ברה ןופ םירדח -- ןלוש

 ."הרזעה דצו, ןעמָאנ םער

 עכילטלעוו יד ןעבילּבעג ןענעז ףליה רענַאקירעמַא ןהָא ןעצנַאגניא ראג |

 ןערינָאיצולָאװע טלָאװעג טינ ןעּבָאה עכלעוו ,"תוּברּת, ןופ ןעלוש עשיאערּבעה

 ,סטכער ףיוא טינ ןוא סקניל ףיוא טינ
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 ,רעיפ ףיוא ןערָאװעג ןעסירוצ ןעלוש עשידיא יד ןענעז ןפוא אזי ףיוא
 ןעפאכרעֿפ וצ תֹוחֹוּכ עלַא טגנערטשעגנָא טָאה רערעדעי עכלעוו ןופ ,קיטש
 "עװ ,ןעלייטוצ ןעגיד'רשוי ןעגעוו ..ךיז רַאפ דלעג רעגַאקירעמַא רהעמ סָאװ
 ןעוועג טינ דיר ןייק רהעמ ןיוש ויא ןערינידרָאָאק ןוא ןערילָארטנָאק ןעג
 רעד ןיא ןוא הליהק רעד ןיא טפַאשרעהעטשרָאֿפ עכילטכער-ךילטנעפע ןייק
 (* ,טַאהעג טינ רהעמ ןעלוש יד ןעּבָאה גנוטלַאװרעּפנײלַא רעשיטדָאטש

 רוכי ןעניזָאז םעד ןופ ,הליחק רענליו רעד ןופ זיא ןפֹוא ַאוזַא ףיוא
 יָאהעג ןעסירעגסױרַא ,עימָאנָאטױא רעלַאנָאסרעּפ-לַאנָאיצַאנ רעשידיא רעד ןופ
 רעד .זיא טימרעד !ןעלוש יד -- טעּברַא-רוטלוק רהיא ןופ ןייטש-דנורג רעד ןעד
 ,הליהק רעד ןופ ןערָאװעג ןעסירעגסיױרא ךוניח ןינע רעצנַאג

 .ףליה עשיגיצידעמ יד הליהק רעד ןופ סױרַא ןענעז םעדכָאנ דלַאּב

 ןעשיוטילללעטימ םעד ייפ טטמעקעגסיוא ןעּבָאה רימ ןעוו ,לעסיּב ַא רעטעּפש (* |

 ןופ ןעלייטוצ רעד טגעלפ ,ןעלוש ערעזנוא רַאפ עציטׂש עגידנעטש ַא טַאר-טדָאטש רעגליוו

 ,עיטימָאק רעמַאיימעג רעלעיצעפס ַא ךרוד ןערעוװ טכַאמעג דלעג יד

 עכלעװ ןופ גנודנירגַאב רעד ןיא ,תורבח ײה א ןרעװ טנַאמרעד ןפראד סרעדנוזַאּב

 עילָאר עשביה א טלעיּפשעג ןעּבָאה עכלעװ ןוא דאּבַאש חמצ ר"ד טגיללטַאּב ךיוא ךיז טָאה'ס

 ךיז טָאה טױעדנועב ,ןעדיא יב סעיצוטיטסניא עשימָאנָאקעילַאיצָאס ןופ גנולקיװטנא רעד ןיא

 ףופ רעגײא ןענַאטשעג זיא סע ןעמעװ ןופ שארּב /ָאּפָאקעיא רעד טנעכײצעגסױא טרפ םעד ןיא
 א טימ טָאװ רעכלעװ ,טילַאש השמ 'ה ,םיגקסע ףענליו עטסנבעגעגרעּביא ןוא עטסעטּבַאגַאּב יד
 .קַארּפ ןוא עיגרעגע עכילנהעוװעגרעסיוא'נַא טגינייארעפ טסילַאנרושז ןעגידנעלהיפנייפ א ןופ טנַאלַאט
 "ףָאפ טרפ םעד ןיא .סעיצוטיטסניא עכילטפאשלעזעג ןופ ןעלקיװטנַא ןוא ןעדניױג םייּב טייקשיט
 ,טנאק רענליװ ןיא טרָא ןעגידובּכּב סרעדנוזעּב ץנאג א רע טמענ

 ןופ ךעלטדעטש ןוא טדעטש עלַא יד ןופ רעװעטשרָאפ רעד ןעוועג יא ?ָאּפָאקעי,
 ַא ,טייקגיטעש-"ובפוא ןוא- ףליח ַא טלעקיהטנע .ןעוועג טיירב טָאה רע לאוו ,טנַאק רעגליוו

 יבוא ,םידסומ עלענָאיסעּפָארּפ ,ןעוװיטַארעּפָאָאק ,סעטַאק-רָאּפש ןוא-היל ןימ ץענ עצנַאג

 ןעבױלרעד רעדל .װ ,זַא ןוא טײקגיטעט-עיצַארגימש = ,גנוגרָאזרעפ-םימותי = ,טיײּברַא-סגנוא

 ,ןעגױצעגרעדנַאוט קרַאטש ףיז ןעּבָאה עכלעו ,?תונורכז, עניימ ןופ ןעמאר יד טינ רימ

 וצ טָאד העדּב ּבָאװ ךיא ןטלײּבױא ףעגיטכיו ףעגיזָאד רעד ףױא רעגנעל ָאד ךיז ןעלעטשוצּפָא

 ,,,לָאמ שרעדנַא'נַא ןָאט

 "לא ףעד ןופ טנוזעג םעד, ןעטיהּפָא םעד רַאפ ןָאטעגפױא לעיפ רהעז טָאה ?עזָא,

 | .ץוש-רעדניק ןוא ענעיגיה-לוש רעד ןיא טרפב ןוא ?גנורעקלעפעב רעשיד

 ,ה"צ רעװָאקַאֿפ :א :םירױטקָאד יד ןָאטעגּבָא ָאד ןעּבָאה טייּברַא עגיטכיו לעיפ רהצז

 : .דַאּבַאש .,צ ןוא לקסרַאװָאק ,ת
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 -ַאיצָאס ןּופ לייט רעשּביה ַא- ,ףליה רעשידירוי רעד ןופ לייט העטסערג רעד

 ,תורבח עטַאוירּפ ןיא ןעמונעגרעּבירַא טָאה ןעמ עכלעוו ,גנֹוגרָאזרעפ רעֶל
 דופעג סעיצַאזינַאגרָא עלערוטלוק לייט רעטסערג רעד ךיז טָאה דלַאּב

 . ,תורבח עגיזָאד יד ןופ דנעה יד ןיא ןענ
 ןופ שינעסייר ּבעילוצ בֹור יִּפ לע הליהק יד טָאה ןפֹוא ַאֹזַא ףיוא

 עיעדנַא ןוא עלערוטלוק יד ןופ לייט ןעטסערג םעד ןערָאלרעּפ ,ןעיײטרַאּפ

 ,עלַארטנעצ ַא ןיא טגיטיונעג טייז רעייז ןופ ךיז ןעּבָאה עכלעוו ,תֹודסֹומ

 !הליהק יד יוװ ,עיצוטיטסניא עשיאייטרַאּפמוא ןוא ענעהעועגנָא
 תֹודסומ סנעמעװ ,הליהק ענדָאמ ַאזַא ןעפַאשעג ךיז טָאה םורַא ױזַא

 *לעוו ,ןעלַאפעגרעדנַאנופ ןוא ןערָאװעג בורח רהעמ ץלַא רעטייוו סָאװ ןעגעז

 םורַא יװ ,ךיז םורַא ןעּבילקעגפיונוצ ,ףיורעד גידנעקוק טינ ,רעּבָא טָאה עכ

 -עגנָא המר דיּב טָאה ןוא ןעדיא רענליוו עלַא טעמּכ ,לעדַאטיצ עלַאנָאיצַאנ ַא
 עדָאפ ךיוה ,טנַאק רענליוו ץנַאג ןופ קיטילָאּפ רעשידיא רעד טימ טרהיפ

 .יןעסערעטניא עשידיא יד גידנעציש ןוא טכער עלַאנָאיצַאנ עשידיא גידנער |
 ןופ םירבח עניימ טימ םענייאניא רעדָא ןיילַא ,ךיא ּבָאה לָאמ לעיפ

 יד ןעגיטעטשעּב לָאז יז ,טכַאמ רעשילױּפ רעד ןופ טרעדָאפעג ,םוידיזערּפ

 ייּברעד ;ןעלהַאו ןעכַאמ וצ ןעּבױלרע ןוא הלהק רענליו רעה ןופ תונקּת

 ַא ןופ ןעטקעיָארּפ ,טכַאמ רעד ןופ השקּב רעד ףיױא ,ןעלעטשוצ ךיא געלפ

 ןיא עגַאל עשילױּפ יד ייברעד טגעלפ .תולהק עטגינייארַאפ ןופ ןוא הלהק
 יד ןעלעטשוצ וצ "רעכיג סָאװ, ןרעדָאפ ןעמ טגעלפ ,עטכעלש ַא ןייז טנַאק

 ןעקישרעּבירַא ןוא ןעטכַארטעּב טסנערע טש'רמולּכ טגעלפ ןעמ עכלעוו ,תונקּת

 טגעלפ ,ןערעסעּברעפ ךיז טגעלפ עגַאל עשיליוּפ יד רעּבָא יװ ,"אשרַאו ןיא

 "טערקעד, ןעגידעגָאלק םעד טול הלהק עזעיגילער - ַא ןעגעלרַאפ זנוא ןעמ-

 | | ! ן'יקסדוסליּפ ןופ
 ןייא ףיא ןערָאװעג ןעּבילקעגסױא זיא עכלעו ,הלהק יד טָאה יױזַא

 ןעוועג טינ זיא יז םגה |רהָאי 6 יו רהעמ םויק רהיא ןעגיוצעג ,רהָאי

 רָאנ טעמּכ טנעקרענָא שיטקַאפ טכַאמ עשילױּפ יד ךָאד טָאה ,טריזילאגעל

 "עטשרָאפ עשידיא עגיצנייא יד סלַא הלהק רעד ןופ טפַאשרעהעטשרַאפ יד

 ..|טנעכערעג קרַאטש ללכּב ךיז טָאה ןעמ רעכלעוו טימ ,טּפַאשרעה
 תורצ לעיט יוזַא ןהָאטעגנָא טָאה עכלעוו ,שינטסיײר-יײטרַאּפ עגיּבלעז יד

 *-קיװטנַא רעד ןיא ןהָאטעגנָא תורצ רהעמ ךָאנ רשפא טָאה ,הלהק רעד ןיא

 ,רוטלוק ר?שידיא רעד ןופ גנול
 רעד ןיא גנורעטילּפשעצ רעייז ןוא תוחוּכ יד .ופ גנוטלַאּפש יד |

 ןעטגינייארעפ ַא טימ טפרַאדעּב טָאה רוטלוק עשידיא עצנַאג יד ןעוו ,טייצ

 "אנוש לרעלַא יד ןעפלָאהעג טָאה -- ,םויק רחיא ןעפמעקסיוא טשרע טנָארּפ
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 עלַאנָאיצַאנשידיא ַא ןוא ןושל רעלַאנָאיצַאנ רעשידיא ַא עכלעוו רַאפ ,לארשי
 ,יגיֹוא ןיא ןרָאד א ןעוועג ןענעז ללכּב רוטלוק

 ענעסיברעפ ַא טייצ ַאזַא ןיא טרהיפעג ןעּבָאה ןעגנוטייצ עשידיא יד
 ןיא ךיז גידנעּבילקרעדנַאנופ גינייוו ,ךיז ןעשיוצ המחלמ עשיאייטרַאּפ
 | י ר | ,ןעלטימ

 ךייר יד ןעװעג ןעּבױא ןיוש זיא ןעלוש יד ןופ טייקנעטירוצ יד ןופ
 ָאה הלהק רעד ןופ גנורהיפנַא רעד רעטנוא ץוח יּפלֹּכ גנוגינייארעפ יד רָאנ
 ןעװ ,טגעמָאמ ןעשירָאטסיה ןעגיטכיוו ַאזַא ןיא חוּכ רעייז ןעצונסיוא טנעקעג
 -סיֹרַא ןענעז ייז ןעוו .טרעכיזעג ןעוועג טינ זיא רערעייז םויק רעצנַאג רעד
 עכלעוו ,קיטש 4 ףיוא ןערָאװעג ןעסירוצ ןוא הלהק רעד ןופ ןערָאוװעג ןעטירעג
 חֹוּכ רעלַאנָאיצַאנ רעייז ןיא -- ,ט'פרח'עג ןוא ןעסירעג ךיז ןעשיווצ ךיז ןעּבָאה
 "ייוו סָאװ םהיא טימ ךיז טָאה טכַאמ יד ןוא ןערָאװעג טכַאװשצגּבָא קרַאטש
 ףהיא וליּפַא טכַאמ עשיליופ יד טָאה דלַאּב .טנעכערעג רעגינייוו ץלַא רעט
 -סיוא ןעטייקגירעוש ענױזַא טימ ןעּבָאה רימ עכלעוו ,גנוציטשרעטנוא ענגיילק
 ,ןעמונעגּבָא ןעצנַאגניא ,טפמעקעג

 גנוטיידעּב עסיורג ַא זנוא רַאפ טאהעג טָאה גנוציטשרעטנוא עגיזָאד יד
 נָא רעד טרימווער 9 ןעוועג זיא רהיא ןיא סָאװ ,םעד ּבעילוצ ןיוש
 .,טכַאמ רעשילױּפ רעד דצמ ןעלוש עלַאנַאיצַאנ ערעזנוא ןופ ןענעקרע

 תוחוּכ עלערוטלוק עמירָא עשידיא רענליו יד ןופ טייקגעסירוצ יד
 ןיא ןעּבָאה רימ סָאװ ,םעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טלעיּפשעג ךיוא טָאה
 הרעטַאעט ןעשידיא ןעגידנעטש ןייק ןעטלַאהנייא טנעקעג טינ אנליוי

 ףרוד ןערָאװעג טכַאמעג טרּפ םעד ןיא ןענעז עכלעו ,ןעּבורּפ יד
 -לטימ, רעצרוק רעד ןיא רעמענרעטנוא עכילנהעוועג ךיוא יוװ ,םינקסע רענליוו
 ַא ָאד יא סע םגה זַא ,ןעזיורעד רָאלק עלַא ןעּבָאה ,הפוקּת *רעשיווטיל
 ןעסיורג םעד דצמ רעטַאעט ןעשידיא םעד וצ גנומערטש עטיירב עשּביה
 יִד ,ןעטלַאהרעטנוא וצ טייצ עסיוועג ַא רעטַאעט ַאזַא גיטיונ ךָאד זיא ,םלוע
 ףױא יװ ,ןַאמרעה רעלטסניק רעװעשרַאװ םעד ןופ רוסישזער רעד ןוֿפ טייצ
 תימלע ,ארזע ,אזאלעשז ,יקסווערָאמ םהרבא ןערָאיטקַא עטסואוועּב יד ןופ
 רעכלעוו ,רעטַאעט ןעשידיא ןופ טייצ עטסעּב יד ןעוװעג זיא -- ,דנַא ןוא
 -נעטש ןופ םלוע ןעשידיא ןעשּביה ַא ןעפַאשעג ןעוועג טסלָאמַאד ןיוש טָאה
 יָאד יד ןופ ןערָאפּבָא םעד טימ זיאְו רעּבָא - רעדייל ,רעכוזעּב-רעטַאעט עגיד
 .ןעלַאפעגרעדנַאנפ דלַאּב רעטַאעט רעצנַאג רעד רעלטסניק ע'תמא עגיז

 ןוא טארעטיל ןעטסואועפ םעד טימ 'טפַאשלעועג עלַארטַאעט, יד
 ןיוא טגילייטעּב ךיז ןעּבָאה סע רעכלעװ ןיא ,שארּב טילַאש השמ 'ה ןקסע
 -עשז ,תימלע ,א"רוע ןעטסיטרַא יז ,יקסרַאװָאק ,ג ,םיוּבנעזָאר * תףררעה יד
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 ןיקלע לעדנעמ רעוהט עלַארטַאעט ןוא רעלטסניק עטסואוועּב יד .ַא .א ָאזַאיל
 עטסנערע רעייז עכילטע טכַאמעג טָאה ,דנַא ןוא ןיזייר .ז ,ןוקָא .י ,ןאמרעה דוד ןוא
 -טסניק הייר ַא רעטַאעט-טדָאטש רענליו ןיא טרהיפעגכרוד טָאה ןוא ןעבורּפ
 טָאה רעטייװ ,גלָאפרע ןעסיורג ַא רעייז טימ ןעגנולעטשרָאפ עשיהיא-שירעל
 רעטסואוועּב רעד ּבעילוצ ןערהיפ וצ ןעּבעגעגנייא טינ טיײּברַא יד רעּבָא ךיז
 ךיז טגידנע ןוא ן'תועד יקולח טימ א ךיז טּבױה עכלעוו ,קנערק רעשידיא
 ,..תקולחמ טימ

 םעד ןעפַאשעּב ןעּבָאה עכלעװ ,רעלטסניק עשידיא רענליוו ענייש יד
 לרפ יד יװ ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רַאפ רעטַאעט ןעשידיא ןעגידנעטש
 טימ טגינייארעפ ךיז ןעּבָאה ,דנַא ןוא יקסלַאװָאק ,ארזע ןררעה יד ,תימלע
 -ידיא עגיזנעטש ַא אשרַאװ ןיא ןעפַאשעּב ןעּבָאה ןוא רעלטסניק עכילטע ךָאנ
 ןעגידנעצנעלג טימ טלעיּפשעג םעדכָאנ טָאה עכלעװ ,'עּפורט רענליוו, עש
 וו .זַא ןוא דנַאלָאה ,ןילרעּב ןיא גלָאפרע

 -נעטש ַא טעמּכ טעדליּבעג טייצ רעגיזָאד רעד רַאפ ךיז טָאה אנליוו ןיא
 העּפשה רעד רעטנוא ךיז טָאה רעטַאעט-דנוש רעטלַא רעד ,עקטערעּפָא עגיד
 ,טרעסעּבעגסיוא שּביה רעטַאעט ןעשירעלטסניק ןעגילייווטייצ םעד ןופ

 ןעשידיא ןעשירעלטסניק ןעגידנעטש ַא ןופ ןעלעפ םעד טכַארטעּב ךיא
 ,רוטטלוק רעשידיא רעז רַאפ קילגמוא ןעסיורג ַא סלַא ,אנליוו ןיא רעטַאעט
 רעד ןיא םידגֹוּב עטסערג יד ךָאד ןענעז עכלעוו ,ןעדיא עכייר בֹור רעד
 ,עשיסור יד ןיא ,ןרעטַאעט עדמערפ יד ןיא קעװַא ןענעז ,רוטלוק רעשידיא
 ןיא קעװַא זיא ןֹומה רעד .טליו ריא עכלעוו ןיא ןוא עשיליוּפ ,עשטייד
 ,..רעטַאעט-דנוש םעד ןיא ןוא עטערעּפָא רעשידיא רעד

 -ידיא ןופ ץוש ןערַאּבטכורפ ַא ןוא ןעקרַאטש ַא ןופ לשמ .ןעגידנעצנעלג ַא
 יַּפלּכ סעיצַאינַאגרָא עשידיא ןופ טנָארפ-תּודחַא'נַא ךרוד ןעסערעטניא-טקלָאּפ עש
 רענליו םעד ןיא טפַאשנַאמטַאר עשידיא יד רָאפ ךיז טימ טלעטש -- ץוח
 ,טנַאק רענליוו ןיא תולשממ עשיליוּפ עדייּב יד רַאפ טַאר-טדָאטש

 ןעמונרעפ 1919 לירּפַא 19 םעד טָאה לייח רעשיליוּפ רעד יװ ,םעדכָאנ
 סע עכלעוו ַא טלעטשעגנייא ךיז טָאה סע רָאנ יװ ,טנַאק רענליו ןוא אנליוו
 ישזרעי 'ה ,"רעדנעל-חרזמ, יד רַאפ רַאטימָאק-רעּביױא רעד טָאה ,גנונדרָא זיא
 טַארטסיגַאמ "ןעגילייוורעד,ַא טלעטשעגפיונוצ ךיג ףיוא לּכ-םדוק -,יקסווָאלָאמסָא
 ןעּבָאה סעקינװַאל יד ןעשיווצ ,שטיװָאמַארּבַא וו ןופ ץיזרָאפ םעד רעטנוא
 עיצידַארט רעשיסור רעטלַא רעד ךָאנ ןענעז עכלעוו ,ןעדיא 3 ןענופעג ךיז
 ןופ ןעּבילקעג טינ ןוא טכַאמ רעד ךרוד (טמיטש עּב) טרינימָאנ ןעוועג
 זלַא ,טרָאװ ןייא טימ ;הליהק רעד ךרוד טרינימָאנ ,תוחּפה לכל ,רעדָא ,ןעדיא
 .,גהנמ ןעשיסור ןע'סואמ ןוא ןעטלַא םעד ךָאנ ןעמוקעגרָאפ זיא
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 יו ,ךיז טָאה סע ןעמעֹוו ,יקסוָאלָאמסָא 'ה רעד טָאה רעּבָא דלַאּב
 זנוא ןעהיצוצנײרַא ןעּבעגעגנייא טינ ,ןערָאװעג טנהָאמרעד ןעּביױא ןיוש זיא ס
 יד דנַאלסױא ןיא ןערירטסנַאמעד וצ טימרעד ידּכ ,"גנוריגער , עגיטרָאנַא ןיא
 וצ ןעסָאלשעּב - "ןהָאפ רעשילוּפ רעד םורַא רעקלעפ עלַא ןופ גנוגינייארעפ
 יד ףיוא גנוטלַאװרעּפ-טסּבלעז ןעגיטרָא'נַא לעיצ ןעגיּבלעזמעד טימ ןעדנירג
 ףיוא ךָאד ןענעז גנוטלַאװרעפ-טסּבלעז ַא ןיא ,תֹודֹוסי ?עשיטַארקַאמער"טסכעה,
 ןעמ ןעק םעד ץוח "?הָאפ רעשילױּפ רעד םורַא רעקלעפ עלַא  טגינייארעפ
 -קַארַאכ רעשיליּפ-טכע, רעד זַא ,יֹזַא ןערהיפכרוד ןעלהַאװ יד ךָאד
 רעצנַאג רעד רַאפ ןעטערטסױרַא טלֹוּב ןוא ףרַאש לָאז "טנַאק רעגליוו ןופ רעט
 | ,,,טלעוו

 -טסעדנופ ןוא ,רָאלק רעייז רימ רַאפ ןעוועג ןענעז ןעלעיצ עגיזָאד יד
 -עוודזנורב עשיטילַאּפ םינימה לֹּכ ןופ רענגעג ַא בֹורייּפילע ,ךיא ןיּב ןעגצוו
 ןיא ןהעג סיואכרוד ןעלָאז רימ זַא ,רַאפרעד ןענַאטשעג ,ןעטָאקיִאּב ןוא ןער
 רעד המחלמ עט'נשקצ'רעפ ַא ןערהיפ ןעוומ ןעלעוו רימ ואוו ,טַאר"טדָאטש
 | | ,ןעסערעטניא עשימָאנָאקע עשידיא רַאפ רקיע

 ףיז טָאה "דנוּב רעד ,ןילַא ץנַאג טעמּכ ּביֹוהנָא ןופ ןענַאטשעג ןיּב ךיא
 ךיוא ךיז ןעּבָאה ןעײטרַאּפ עכילרעגריּפ יד ןּוא ,ךיז ןעגילייטעב וצ טגָאזעגּבָא
 | ,טלעקַאוועג קרַאטש

 יד וצ ןעטיירג ךיז ןעמונעג רַאסימָאק-רעּביוא רעד טָאה רעּבָא דלַאּב
 וצ טסייה סָאד ,"אנליו-עסיורג, ַא ןעפַאשעג רע טָאה לֹּכ םדוק ;ןעלהַאוו
 ןיש ןעּבָאה ןעקַאילַאּפ יד ןעכלעו) אנליוו ןופ ןַאלּפ ןעטרימרָאּפנָאק םעד
 רע טָאה (ןעשטייד יד רַאפ ןוא ןעסור יד ראפ ,!טכַאמעגרעּביא  לָאמ ליווצ
 ןופ סוידַאר א ןיא אנליוו םורָא "רעטרע, ןוא ךַאלּפרעד עלַא טעוועקוטשעגוצ
 ואו ןוא ןעוועג טינ ללכּב ןענעז ןעדיא ןייק ואוו ,רעטעמָאליק 20 רעּביא
 ןמוא ןיַאוֲא ףיוא ,טריזינָאלַאּפ קרַאטש ןעװעג זיא גנורעקלעפעּב עכילטסירק יד
 ַא ןיא טלעדניושעגרעביא אנליו ןופ בור ןעשידיא םעד ןעמ טָאה
 .םיוא לעדניוש ןעניזָאד םעד ןענעג ןעּבָאה רימ עכלעוו ,המחלמ יד ! סועמ
 טימ רימ ךיז טָאה ךָאד ןוא .טַאהעג טינ גלָאפרע ןייק טָאה ,ןעּביױהעג
 םעד ץוח ,ןעיײטרַאּפ עשידיא יד ןעדיירוצרעביא ןעבעגעגנייא שינרעטַאמ לעיפ
 | !ןעלהַאװ יד ןיא ךיז ןעגילייטעב וצ ,"דנוּב,

 ;?עיצַאנידרָא-להַאוװ, ַא ןעּבעגעגסױרַא רַאסימָאק-רעּבױא רעד טָאה דלַאּב
 ןופ ןוא "שיליופ ןענעק. ןופ ןעגנורעדָאפ ןעװעג ןענעז סע רעכלעװ ןיא
 ןעגעג ,וװ ,זַא ןוא "הכולמ עגידנערהיפ-המחלמ ַא ןופ ןַאטרעטנוא ןייק ןייז טינ;
 סלַא ,ךיא ּבָאה ,ןימרעט-להַאװ ןעצרוק וצ םעד ןעגעג רעטעּפש יװ ,םעד
 ףעהעטשרָאפ רעשידיא סלַא ןוא טעטימָאק-להַאװ ןעשידיא םעד ןופ רעציזרָאּב
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 ַא ,טהָארדעג ןוא טריטסעטָארּפ קרַאטש - 'טעטימָאק-טּפױה, םעד ןיא
 יד ןיא ךיז רימ ןעלעו ,ןערעוו טרעדנעעג טינ ךיילג טעװ סָאד ּבױא
 ןעגנורעדָאפ ערעזנוא ןוא טקריװעג טָאה סָאד !ןעגילייטעּב טינ ןעלהַאוו
 ,ןערָאװעג טליפרעד ףּכיּת ןענעז

 יב ,ןעּבָאה ןוא 1919 רעּבמעטּפעס ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןעלקַאװ יד
 ַאזַא טַאהעג ,גנורעקלעפעּב רעד ןופ גנוגילייטעב רעקרַאטש ךילנעוועגמוא'נַא
 ,רענעמטַאר 48 םענייאניא ןערָאװעג ןעּבילקעגסיוא ןענעז סע :אצו לעוּפ
 ןעּבילקעג טינ ןענעז רעניווטיל רעדָא סורסייו ןייא ןייק) ןעקַאילָאּפ 4
 -ָאמעד ןעזַאושזרוּב ןייא ןוא ",ס .ּפ .ּפ, 2 ץוח .ןעדיא 14 ןוא (ןערָאװעג
 טטכער יד וצ טרעהעג רענעמטַאר 21 עשילױּפ עגירעּביא יד ןעּבָאה טַארק
 ַא ןיא טגינייארעפ ןעװועג ןענעז עכלעוו ,ןעיײטרַאּפ ענעסיּברעפ-שיטימעסיטנַא
 | ,"ַאנעיכ , ןעמָאנ םעד ןעגָארטעג טָאה סָאװ ,קָאלּב

 ןופ 6 (1 ןערָאװעג ןעּבילקעגסױא ןענעז ןעייטרַאּפ עשידיא יד ןופ
 ײטרַאּפ סקלָאפ רעשידיא רעד ןופ עיליפ ַא) ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד
 -ויצ יד וצ האנש סא ,ןעּבעגעגּבָא טָאה "דנוּב, רעד ןעמעװ ,(ןעלױּפ ןיא
 :רעקרעװטנַאה 1 ;םירחוס 2 ;ןעטסיניצ 4 (2 ןעמיטש ענייז עלַא ,ןעטסינ
 ,סוּבָאלג ר"ד ןענָאורעּפ עדנעגלָאפ ןערָאװעג ןעּבילקעגסיוא ןענעז סע
 ,קצָאּביל 'ה ,קורק רזעילא ,ןהָאק ר"ד ,יקסדָאגיװ ר"ד ,ןָאדרָאג ףלָאדַא
 ,מש ,יקצינדור .אז ,אריּפס .שזניא ,רעװָאקַאמ ר"ד  ,וָאנַאּבעלק .שזניא
 -יטסנָאק| םעד ייּב .ָאריּפַאש 'ה ,דַאּבַאש ר"ד ,יקצָארט לואש ,לַאטנעזָאר
 ,קינװַאל סלַא ,ןערָאװעג ןעּבילקעגסױא ןיא טַארטסיגַאמ ןופ ךיז ןעריאוט
 -סױרַא ןעּבָאה רימ רוטַאדידנַאק סנעמעוו ,קינשטַאּכַאק .א רענישזניא 'ה רעד
 טמוקעג ,טעטילַאנָאיצרָאּפָארּפ ןופ ןובשח םעד טול ,זנוא טָאה סע .טלעטשעג
 ךיז ףױא ןעמענ טלָאװעג טינ ןײלַא ןעּבָאה רימ רעּבָא ;סעקיגװַאל ייווצ
 ןייא טימ טנעגּונגַאּב ךיז ןעּבָאה ןוא טַארטסיגַאמ םעד רַאפ תוירחא לעיפ וצ
 ןיא טרָא ןייק טכוזעג טינ רימ ןעּבָאה םעט ןעגיבלעזמעד ּבעילֹוצ ,קינװַאל
 | | ,טַאר-טדָאטש ןופ םוידיזערּפ

 ילַאװג ַא ,ענדַארַאּפ א רעייז ןעוועג זיא טַאר-טדָאטש ןופ גנונעפע; יד
 ,רענעמטַאר עשידיא יד ןופ עדער"סַארגָארּפ יד טכַאמעג טָאה םשור ןעגיט
 שידיא ףיוא ןעטלַאהעג ּבָאה ךיא עכלעוו

 ילעוו ,גנוטלַאװרעפ-ןיילַא רעלַאנומָאק רעגיזָאד רעד ןופ ץנעדַאק יד
 םוצ זיּב ןעגױצרעפ ךיז טָאה ,רהָאי 2 ףיוא טמיטשעּב ןעװעג זיא עכ
 רעשיװטיל-שיטסיװעשלַאּב רעד רַאפ הקספה רעצרוק ַא טימ) רהָאי 6
 .(עיצַאּפוקָא
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 עיצַאזינַאגרָא ןייא ןיא ןעגינייארעפ וצ 4,ןעייטרַאפ ענעדעישרעפ וצ טרעהעג ןעּבָאה עכלעוו ,רענעמטַאר עשידיא יד ןעּבעגעגנייא זנוא ךיז טָאה סע
 ןוא ןעטָארטעגסױרַא גידנעטש טעמּכ ןענעז עכלעוו ,"רענעמטַאר עשידיא, ןופ
 ,ךיז ןעשיווצ עינָאמרַאה רעלופ ןיא טמיטשעג

 ןעװעג זיא טיײּברַא רעגנַאל רעגיזָאד רעד ןופ אצויילעוּפ רעטסערג רעג
 ,גנוגיטכערעּבכיילג עשימָאנָאקע עשידיא רַאפ המחלמ יד
 ףעּבָא ,הוּכ ןעכיילג טינ ַא טימ טרהיפעג ךיז טָאה עכלעוו
 ,הקספה ַא ןהָא

 -ערטסױרַא ןֹוא ןעגנובערטש עשיטילָאּפ עשילױּפ יד וצ לַארטיינ ןעמונ -עּב ךיז ןעּבָאה רענעמטַאר עשידיא יד סָאװ ,םעד ףיוא גידנעקוק טינ
 ,טדָאטש ןוֿפ גנוגרָאזרעפ רעלַאיצָאס רעד רַאפ ןערינגיסַא טגעלפ טַאר -טדָאטש רעד עכלעוו ,דלעג יד ןופ תודסֹומ עשידיא יד רַאּפ טנעצ יָארּפ 26 יװ ,תוחנה עגיטכיוו ךיוא טפמעקעגסיוא ךָאר רימ ןעּבָאה ,ןעגנוט

 | ,רעטרע ערעייז ןופ ןעקורסױרַא ןעזָאלעג טיג ףוס 72 ףוס רימ ןעּבָאה ,םילֹוּבלּב לעיפ יװַא ןהעטשוצסיוא טַאהעג ןעּבָאה עכלעוו ,עלַאה, רעד ןופ רעלדנעה יד ,ןעלַאטרַאװק עשידיא יד ןיא עירטקעלע ןוא גנוטיײל"רעסַאװ ,עיצַאזילַאנַאק ,רהעמ ץלַא ,רעטייוו סָאװ ,ןערָאװעג טרהיפעגנייא ןענעז ןעגנורעדָאּפ ערצזנוא ףיױא ,(.צָארּפ 30 רעביא ןעלוש ערעזנוא רַאֿפ דלעג םימוכס עסיורג ףרע יפל טפמעקעגסיוא סייצ ערעגנעל ַא רַאפ רימ ןעּבָאה רעטעּפש
 ,תוכאלמ-ילעּב ןוא רעטיײּברַא עשידיא יד ןופ ןעסערעטניא יד ךיוא טציטשעג רימ ןעּבָאה ןעזָאלעג ךיז טָאה סע לעיפיוו ףיוא
 ,טנעכערעג קרַאטש םעד טימ רעּבירעד ךיז טָאה ןעמ ןוא ךַאז-רקפה ןייק טיג ויא סָאד וַא ,טלהיפעג טָאה ןעמ ,ןעסערעטניא עשידיא יד ןופ ןַאװ ןפיוא ןהעטש רעגידנעטש רעד ןעװעג זיא ,טגָאזעג יװ ,רעֹּבָא רקיע רעד
 -בוט-םוי טזומעג ייז ןעּבָאה םוטעמוא ;טַאהעג טינ טכער ַאזַא ןעדיא ןעּבָאה ןעלױּפ ןיא טרָא רעדנַא ןייק ןיא !דנעװָא ןופ ךיוא סעשזנַארּב עסיוועג ןיא ןוא גָאטיײּב ףניפ זיּב סנייא ןופ ןעטעּברַא טנעמעג גָאטנוז ןעּבָאה ןעדיא זַא ,טרהיפעגסיוא ןעּבָאה ךימ ;ןעדיא רַאפ הוריגָאטנוז םעד עגונּב ללּכה ןמ אצוי א ןערָאװעג טכַאמעג זיא (?קצעשזרקַאמ לַארענעג רעד ןעוועג יא "עיטימָאק-סגנוריגער רעגילייוורעד רעד ןופ רעציזרָאֿפ רעד ןעוו ,ןעטייצ יד רַאפ) אנליו ןיא זַא ,טרהיפעגסיוא רימ ןעּבָאה הליהק רעד טימ םענייא "יא ,הליהק רעד טימ ןֹוא טעטימָאק ןעשיטילַאּפ םעד טימ טנַאה-ןיא-טנַאה ןעגנַאגעג טייצ עצנַאג יד ןיא עיצַאינַאגרָא-רענעמטַאר עשידיא יד
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 רעדָא 5 רָאנ ןעטייּברַא ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא גָאטנוז ןעצנַאג םעד ןעטלַאה
 | .י!ךָאו ןיא געט (רעטניוו ןיא) 41// רָאנ וליפא

 ןיא רענעמטַאר עשידיא יד ןופ טײּברַא רעד ןעגעוו ָאד ןהָאמרעד ךיא
 וצ ךיז רַאפ ץנַאג ןוא תוכיראּב טנידרעפ יז םגה ,רוצקּב ץנַאג טַאר-טדָאטש
 -ַאגרָא עגיזָאד יר גידנעכיילגרעפ ,רָאנ ָאד ליוו ךיא לייוו ,ןערעוו טייּברַאעּב
 ןעּבָאה רימ ואוו ,ןעטרָאד  זַא ,ןעזייורעד רָאלק ,הלהק רעד טימ עיצַאזינ
 -כיט ןוא ןייש רימ ןעּבָאה ,ץוח יּפל פ טנָארּפ-תודחַא'נַא רַאפ לכש טַאהעג
 ,תֹוחֹומ עטציהוצ ןוא עגיטייצ-טינ ואוו ,רעּבָא ,ןעטרָאד ,,,!טײּברַאעג גיט
 טרהיפעג המחלמ יד ןעּבָאה ,םילֹוּפלּפ עשיטצרָאעט ןיא ךיז גידנערעטנַאלּפ
 עטסערג יד ןענעז ןעטרָאד ,ץוח יּפלּכ טנָארפ םעד ןעסירוצ ןוא ךיז ןעשיווצ
 -םיװ יד זיא ןעטרָאד ;ןערָאװעג בורח סעיצוטיטסניא עטסשיטַארקָאמעד ןוא
 םעד ייּב טָאה ןוא דמַאז ַא ףיוא ןערָאװעג טיוּבעג טעּברַא-רוטלוק עטסגיט

 ןעסַאמ עשידיא עטיירּב יד ןעּבָאה ןעטרָאד ;טרעטיצעג עלעטניוו ןעטסנעלק

 ןיא חֹוּכ רעייז ןוא רטנעצ-ריזינַאגרָא רעייז ,טקנוּפ:סגנורהיפ רעייז ןערָאלרעּפ
 ..ןערָאװעג טּביוטשוצ

 עשירָאטַאזינַאגרַא עסיורג יד ןעכיירטשרעטנוא לָאמַאכָאנ ףוסל זומ ךיא

 רעד רַאפ טָאה ץנעגילעטניא-רעטייּברַא יד עכלעוו ,טייּברַא עלערוטלוק ןוא

 -יילגרעפ ןיא ןהעגנײרַא טינ ָאד ליוו ךיא .אנליוו ןיא ןָאטעגּבָא טייצ רעצנַאג

 עשיטסילַאיצָאס ענעדעישרעפ ןופ ןעגנוטכַארטעּב עגיד'תויטרפּב ןוא ןעגנוב

 .לָאמ שרעדנַא ןַא ןָאט רשפא ךיא לעװ סָאד ;טנַאק רענליוו ןיא ןעגנומערטש

 עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטיײּברַא יד זַא .,ןעזייוופיוא רָאנ ךיא ליוו ָאד

 ןעּבָאה ,אנליו ןעמהענרַאפ ןעשטייד םעד ךָאנ ןעלַאפוצ ןעוועג ךיז ןענעז

 "עגרעּביא רעגיד'שפנ-תריסמ ןוא גנורהיפ רענולק רעד רעטנוא טױּבעגּבָא ךיז

 -עלַאכימ) יקציּבזא ףסוי יװ ,םינקסע עגידריווקרעמ ענױזַא ןופ טייקנעּב

 טנעמָאמ ןעטסגיד'הנּכס םעד ןיא ןענַאטשעגוצ זנוא וצ זיא רעכלעוו ,(שטיוו

 יד ףױא ןערעװ ןעזיוועגפיוא ךָאנ ייּברעד זומ סע .המחלמ:טלעװ רעד ןופ

 ןערָאװעג ןעּבעגענּבָא ןיא עכלעוו ,טייּברַא עגיד'הרובג ןוא ענעּבעגעגרעּביא

 יד ךרוד הקספה א ןָא טעמּכ רעטיײּברַא ןעשידיא םעד ןופ ץוש םעד רַאפ

 לֹואַאּפ ,טלַאװ םייח ,ןיטשּפע הקבר יװ ,םינקסע-רעטייּברַא עשיטסילַאיצָאס

 ,ערעדנַא ךס ַא ןוא ןַאגַאק ,ּב ,גרוּבזניג

 עלַא רַאפ לָאמנייא זנוא טָאה המחלמ-טלעו רעד ןופ םרוטש רעד

 "עב ץנַאג ַא ןיא ךיז טגיטיונ רעטיײּברַא רעשידיא רעד זַא ,ןעזיוורעד לָאמ

 זיא טנַאק רעזנוא ןופ טפַאשרעטיײּברַא עשידיא-טשינ יד לייו ,ץוש ןרעדנּוז

 םוילַאקירעלק םעד ןופ טפיג םעד טימ טּפַאזעגנָא קרַאטש וצ ךָאנ רעדייל

 -  .אםוילַאנָאיצַאנ ןעשיטסיניװָאש ןעדליוו םעה ןופ ןוא
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 טימ ןענַאטשעג רערהיפ-רעטייּברַא עשידיא יד ןענעז טייצ עצנַאג יד
 -נַאגרָא רעטיײּברַא עשידיא'טינ יד וצ טנַאה רענעגיוצעגסיוא ךילדניירפ ַא
 ..ןעסױטשעגּבָא בָארג ןעטלעז טינ ןרעיודעּב םוצ יז ןעּבָאה עכלעוו ,סעיצַאז

 א ןעזעװעג רעטײּברַא ןעשידיא םעד ןופ ץוש רעד רעּבירעד זיא סע
 רעד וצ ןעבערטש טזומעג ןעמ טָאה טייז ןייא ןופ :ךַאז ערעווש טלעכָאד
 וצ סלַא ,ללכּב) עיצַאזינַאגרָארעטיײּברַא רעלַאגָאיצַאנרעטניא
 רעדנַא רעד ןופ ;עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ייטשלעקניוו םעד
 ןופ טױנ עלערוטלוק ןוא עשימָאנָאקע עלעיצעפס יד ךָאד ןעמ טָאה רעּבָא טייז
 ענעבעגרעּביא רעדנוזַאּב ַא ןהָא ןעזָאל טרָאטעג טינ רעטײּברַא ןעשידיא םעד
 ,ףליה עגידנעּבעיל ןוא

 . טגַאק רעזנוא ןופ רעהעטשרָאפ-רעטײּברַא עשידיא יד ןעּבָאה ץלַא סָאד
 ערעװש ןוא עסירג עלַא ףױא גידנעקוק טיג ,טרהיפעגכרוד דנעצנעלג
 | ,,,תועינמ





 יקמדאגיוו בקעי ר'ד
 טָאטוּפעד = םייס

 (חמחלמ-מלעוו רעד חעשּב תוסיפּת עשטייד יד ןופ תונורכז)

 ןיקצעלק .ּב ןופ גַאלרַאפ רענליוו ףױקרַאּפטּפױה
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 ( שינעגנעפעג ןיא
 ?רַאפ ַא ףעייז ןוא רעטלַאק ַא רעייז ןלַאפעגסױא זיא 1917 רעטניוו רעד

 רעזנוא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה ןעיינש עסיורג ןוא טסערפ עסיורג :;רענעגױצ

 !יַאמ ןטימ ויּב -- ןטלעק עסיורג ןוא ,לירּפַא ןטימ זיּב טנַאק
 ילעװי ,דרע חטש ןקיויר םעד ןופ גנורעקלעפַאּב רעקירעגנוה רעד רַאפ

 ַאזַא יא ,הלשממ רעשטײד רעד רעטנוא ןענופעג טסלָאמַאד ךיז טָאה רעכ
 ןייטשסיוא זומ שטנעמ ַא רעמ סָאװ לייוו ,קילגמוא רעתמא ןַא ןעוועג רעטניוװ
 ןיא .(ןסע ןטימ) ףוג ןײז יא ,הריד ןייז יא ןצײה רע זומ רעמ ץלַא ,טלעק
 ןיא יא ,זײּפש ןיא יא תוקחד עקרַאטש ַא טסלָאמַאד טשרעהעג טָאה דנַאלשטיײד
 =עגטימ רעגנוה םוצ טלעק ןופ ןײטשוצ סָאד טָאה רעּבירעד ,לַאירעטַאמ:ץייה
 .גנורעקלעפַאּב רעשטייד רעד ןופ עפָארטסַאטַאק רעסיורג רעד וצ ןפלָאה

 גָאט ןּבלַאה ךָאנ רעגיײזַא ריפ םורַא ןיּב ךיא ןעוו ,1917 ץרעמ ןט7 םעד
 ןיא "טסיצילָאּפ-רעטילימא ןשטייד ַא ןיוש ןענופעג ךיא ּבָאה ,םייהַא ןעמוקעג
 ,רימ ףױא טרַאװעג טָאה רעכלעװ ,סקיּב ַא טימ ןוא ?עּבױהײלעקיּפװ ןייז

 ןוא טגָאזעג ץרוק רימ רע טָאה ?ןײצילַאּפ יד ףּוַא טימ יז ןעמָאקח ---
 ?!טימ סַאּפ ריא ךּוַא יז ןעמענח :ןּבעגעגוצ

 ,,ןמיס רעטכעלש ַא ןעוועג ןיוש ויא סָאד

 ןגעו גנַאל טָאה רעכלעוו ,רַאסימָאק?ײצילָאּפ םייּב ןטרַאװ ןגנַאל ַא ךָאנ
 טנַאיצילַאּפ רעקיּבלעז רעד ךימ טָאה ,ןָאפעלעט ןיא ןצעמע טימ טדערעג רימ
 ףע זיא רעטציא ,לָאקָאטנַא ףיֹוא "הסיפת-סגנוקישרעביאפ רעד ןיא טריפענּפָא
 יװ ,קידנדײר ךעלדניירפ ,טייז םייּב רימ טימ ןעגנַאגעג טינ סַאג ןפיוא ןיוש
 רימ יװ ,ךיילג רע טָאה ָאדנַאמָאק רעשירעטילימ גנערטש ַא טימ רָאנ ,רעירפ
 עטימ רעד ןיא עהעג רעק :ןסיײהעג לוק ףיוא ךיוה ,סָאג ןפיוא סױרַא ןעגַיז

 6126 ןוא 125 ,124 ז'ז ,'םערוטש ןיא} ךוּב ןײמ עז (5



 תעש-ּבלַאה ַא ןיא "!ןעכערּפש ןעדנַאמינ טימ !סוָארָאפ ףימ עסַארטש רעד
 .הסיפּת רעלָאקָאטנַא רעד ןיא "רעמיצ ןימז ןיא ןסעזעג ןיוש ךיא ןיּב םורַא
 "ירד טימ רעסיורג ַא רעײז ןעוועג זיא ,סעזעג ןיּב ךיא ואװ ,רעמיצ רעד
 רָאּפ א ךָאנ "ןסעזעגח ןטרָאד ןענײז רימ ץוח .סַאג ןפיוא רעטסנעפ עסיורג
 טָאה ןעמ עכלעוו ,רעטעּברַאיסגנַאװצ עשיסורסייו רקיע רעד ,ןשטנעמ קילדנעצ
 :עשירעטילימ יד טול ,ןרעדנַא םעד ףיוא טנָארפ לייט ןייא ןוע טקישעגרעּבירַא
 .עשטייד-טינ יד עגונּב ןאלפ ןשטייד ןעמיהעג םעד טול ןוא ןשינעפרעדַאּב
 .,דנַאלשטיײד םעיינ םעד ןופ רעקלעפ

 'שממ ּבָאה ךיא :ערעטיּב ַא --- רעמיצ םעד ןיא טשרעהעג טָאה טלעק ַא
 רָאּפ ַא ןוא טייצ העש ַא ייּב רעּבירַא זיא סע !ךיז ןָאטניהַא ואוו ,ןענופעג טינ
 ןעגנַאגעגוצ ןענייז ,רימ וצ טקוקעגוצ קרַאטש סעּפע ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןסורסײוװ
 בָאה ךיא ןעוו ?יקסדָאגיװ ר"ד טינ ןיּב ךיא ּביוא ,טגערפעג ןּבָאה ןוא רימ וצ
 ןּבָאה רימ יװ ןוא ןעװ ,ןענָאמרעד ןעמונעג רימ ײז ןּבָאה -- עי :טגָאזעג
 ףרסײװ יד .דיײר ערעגנעל ַא ןדנוּבעגנָא ןופרעד ךיז טָאה סע ;טנגעגַאּב ךיז
 ,ןעמוקעג ןענייז ןשטײד יד טײז ,טײצ עצנַאג יד ןעמ טָאה םירעיוּפ עשיס
 ,טנַארפײחרזמ םעד ףיוא רקיע רעד ,ןטייווצ ןפיוא טרָא ןייא ןופ ןפרָאװעגמורַא
 ַא רעייז ןעוועג וצרעד ךָאנ ויא עכלעוו ,ךרּפיתדובע טימ םוטעמוא ייז קידנרעטַאמ
 *רַאה ןשיסור םעד רעטנוא ןטלעז טינ טריפעג ךיז טָאה טעּברַא יד תמחמ ,עקידהנּכס
 ,טלָאצעג טינרָאג טעמּכ ןוא ןסע ןּבעגעג טכעלש יז ןעמ טָאה וצרעד .רעייפ,ןטַאמ

 הסיפּת רעד ןופ רָאדירָאק ןלעקגוט:בלַאה ןגנַאל םעד ןיא ךיז טָאה דלַאּב
 טייצ ןופ ןּבָאה עכלעװ ,ןטנַאטסערַא ערערעמ ןשיוצ יירעקשוש ַא ןּגױהעגנָא
 ןטעּברַאפ ךימ ןעמ טָאה ןכיגניא .רעגניפ יד טימ רימ ףיוא ןזיוועג טייצ וצ
 ןכלעװ רַאפ ,עלעווייא רערעסערג ַא טצײהעג ךיז טָאה סע ואוו ,רָאדירָאק ןיא
 ויא טלעק רערעטיּב רעד ייּב .רימ רַאפ לוטש ןטיירּב ַא טלעטשעגקעװַא טָאה ןעמ
 רעד ןופ טרָא רעטסעּב רעד ךיוא רָאנ ,רעטסקידובּכּב רעד רָאנ טינ ןעוועג סָאד
 =ומ ןּבױהעגנָא טָאה ןוא טלגנירעגמורַא ךימ טָאה םלוע רעד .הסיפּת רעצנַאג
 .,ןטרָאד ךיז טרעה סָאװ ?טצעזעגנײרַא ךימ טָאה ןעמ סָאװרַאפ :ןגערפרעדנַאנ
 .=םורַא ןוא רעוא ןיימ וצ ךיז קידנגײּבנײא ליטש ,ןוא ?דנַאלסור ןיא .ה .ד
 ןעמ טָאה ייברעד !המחלמ רעד ףיוא ךיז טרעה סָאװ ,ארומ טימ ךיז קידנקוק
 יז סָאװ ,סעדנעגעל ןוא תוישעמ ,ערעכיז ןוא עתמא סלַא ,ןּבעגעגרעּביא רימ
 ,ןגיולפעג טינ ןוא ןגיוטשעג טינ ןעוװעג ןעג

 =?מחלמ רעד ןיא הסיפת עשירעטילימ עגנערטש ַא טרפּב ןוא ,הסיפּת ַא
 סָאװ ,סָאד ױזַא טינ טלייצרעד יז :עיגָאלָאכיסּפ ענעגייא ריא ךיז טָאה טייצ
 =עג קידנשימפיונוצ ,ןייז לָאז סע ,ךיז טליוװ ריא סָאװ ,סָאד יװ ,ןזעװעג זיא
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 ,ןגיל טימ ,תמא ,עטרעהעג טינ ןוא ענעעזעג טינ טימ עטרעהעג ןוא ענעעז
 | .ועיזַאטנַאפ טימ טייקכעלקריוװ

 :רעטײװ רעדעי טיג רעלייצרעד ןטשרע םעד ןופ השעמ-דנורג רעד וצ
 ןוא רָאװ ּבלַאה ןענייז עכלעו ,תופסוה ענעגייא ענייז וצ רעלייצרעד רעקיד
 ןוא תוישעמ:אבּב ײלרעלַא יד תוסיפּת יד ןיא ךיז ןפַאש יױזַא ,,תומולח ּבלַאה
 ,ןגיל ןטימ טרעטנָאלּפרַאפ קרַאטש ױזַא ןיא תמא רעד ואוו ,סעדנעגעלי

 | ,.טסיירט ַא ךעּבענ ךיז רַאפ טכוז הסיפּת יד
 :לָאס רעשיסור ַא גיוא ןיא ןפרָאװעג רימ ךיז טָאה ןָא ּבײהנָא ןופ ןיוש

 זיא רעכלעו ,ןעמערַאװ ַא ןוא םענייש ַא ,םרָאּפינוא םעײנ-לגָאּפש ַא ןיא טָאד
 ..ןגיוא יד ןיא רימ טקוקעג רדסּכ ןוא לוטש ןימ ןבעל טרַאה ןענַאטשעג
 ןרָאװעג טור קרַאטש ויא רע !רעהַא רע טמוק יװ ,טגערפעג םיא ּבָאה ךיא
 =ַאּב ךָאד ךיז רע טָאה ,טלמַאטשעג טייצ עסיװעג ַא טָאה רע יװ ,םעדכָאנ ,ןוא
 :השעמ ַאזַא טלייצרעד לוק ןקידנרעטיצ גנוגערפיוא ןופ ַא טימ טָאה ןוא טשרעה

 .ןָאגרָאמס רעטניה טגָארּפ ןפיוא ָאד עקַאט ןרָאּבעג ,סורסייװ ַא ןיּב ךיא |
 טעדנואווראפ ןעוועג ;ןװי ַא רַאפ ןעמונעג ךימ ןעמ טָאה קירוצ רָאי ייווצ טימ
 ,טנָארּפ ןפיוא ָאד טנידעג ךיא ּבָאה רָאי ּבלַאה ַא יװ רעמ .קירוצ רָאי ַא טימ
 םייה ןיימ ךָאנ שינעקנעּב עפיט ַאזַא טקַאּפעג ךימ טָאה ןכָאװ רָאּפ עטצעל יד
 :סױא טנעקעג טינ רעמ ןיוש ּבָאה ךיא זַא ,הלּכ ןײמ ךָאנ רקיע רעד ןוא

 ..טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןשטייד יד וצ ךיז ןּבעגנָא ןטָאלשַאּב ּבָאה ןוא ןטלַאה; |
 ןיא ןרָאפ וצ ןּבױלרעד רַאפרעד רימ ןלעװ ײז זַא ,רעכיז ןעװעג ןיּב ךיא

 טַאהעג ךיא ּבָאה קילגמוא םוצ ..הלּכ ןיימ טימ ךיז ןעז ןוא לפרעד ןיימ- |
 יװ ,רעמ טינ ,טײװ טינ ָאד טָא -- :טגָאועג יז ּבָאה ךיא :תועט ןבָארג א
 ןעגנַאגַאּב ךיא ןיּב ףוס םוצ !ןיי ןוא ןײנ :ןגָאז ײז ןוא !ןײג העש ּבלַאה ַא
 =רעד ןעמוקַאּב טינ טשיגרָאג ןוא םירבח עּביל עניימ ןגעק הריבע ערעווש  ַאזַא
 יִנרָאטקָאד 'ה ,ןפלעה רימ ריא טנעק רשפא !רַאפ-|

 ןעק סורסייו רעװיַאנ רעד סָאװ ףיוא ,טסואוועג טסלָאמַאד ןיוש ּבָאה ךיא
 | ,.ןטכיר ךעּבענ ךיז

 ןשָאלרַאפ ןוא טנערּבעגסױא גנַאל ןױש טָאה עלעװייא ןיא ץלָאה יד
 =ןפ ךיז ןענייז רימ .טלַאק ןוא רעטסניפ ןרָאװעג זיא רָאדירָאק ןיא .ןרָאװעג
 | .רעמַאק ןייז ןיא רערעדעי ןעגנַאגעגרעדנַאג

 וצ ךיז קידנדנעװ וא הסיפּת רעד ןופ ףעש רעד ןעמוקעג זיא דלַאּב
 ןבעגעג ךייא טלָאװ ךיא ,ר"ד 'ה ,ײז ןעקידלושטנַאװ :טגָאזעג רע טָאה ,רימ
 ירפ ןעגרָאמ ןעדרעװ יזח !טלַאק רעײז זיא טרָאד רעּבָא ,רעמַאק רעדנוזַאג ַ;
 ןָאש ..קסרעשט רעגַאל?םענעגנַאפעג םעד ךַאג ןעדרעוו טריטרָאּפסנַארטּבַא
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 סוג וצ ףונ יז טנעק ןַאמ לײװ ,ןעגעווסעד סָאד ןוא עסקעז ּבלַאה ירפ ןעגרָאמ
 ..ןעמענרעטנוא סָאװ טכיילליפ ןעטנעק עטייל יד ןוא רעיה

 .,עגליוו ןופ רָאטּפָא ןיימ ןופ העש רעקידנגרָאמירפ רעד ףיוא קידנקוק טינ
 תסיפּת ןופ ןײגסױרַא ןיימ ייּב דניירפ עטוג עטנעָאנ קילדנעצ רָאּפ ַא ךיז ןּבָאה
 ."טײלגַאּב ךימ ןּבָאה ייז .קידנטרַאװ ,רעיױט םייּב סַאג ןפיוא ןענופעג ךָאד ךיז
 ,טנגעזעג קיצרַאה ךיז ןּבָאה רימ ואוו ,ףױהנַאּב םוצ זיּב

 ײצ ,טגערפעג ןײגקעװַא ןרַאפ רימ ייּב ךיז טָאה הסיפּת ןופ ףעש רעד
 =לָאס ַא ןוא ריציפָא ןַא טָאטשנָא ,ּבױא ,הלילחו"סח ןקידײלַאּב טינ ךיז ךיא לעװ
 ּבילוצ ,רע טעװ --- ,רימ רַאפ ךיז טקיש סע יװ ,"רענעמ:טײלגַאּבז סלַא ,טַאד
 ףיורעד בָאה ךיא ?טַאדלָאס ַא טימ לעּבעּפדלעפ ַא ןּבעג רימ ,ןריציּפָא ןיא תֹוקחד
 --- טַאדלָאס ַא ןוא לעּבעפדלעפ ַא ןשיווצ הסיפּת ןופ סױרַא ןיּב ןוא ןעוועג םיּכסמ
 :ו ..ןסקיּב טימ עדייּב

 טקערַאק רעײז רימ וצ ןעמונַאּב רענעמ:טײלגַאּב עגיימ ךיז ןּבָאה ללכּב
 רעט3) ןָאגַאװ ןיא !ןָאלעג טינ ךימ ןעמ טָאה גיוא ןופ רעּבָא ,לדייא ןוא
 ןטלַאהַאּב טונימ עכעלטע ףיוא ןוומ ךיז געלפ ךיא ןעוו ,(סַאלק רעטרעפ רעדָא
 ףרענע לעבעפדלעפ רעד טונימ 3 עלַא ןיוש טגעלפ ,רענעמ-:טײלגַאּב עניימ ןופ
 ..עשוילגענ ןיא ריט יד ןענעפע געלפ ךיא ןעו ,ןוא ריט ןיא ןּפַאלקנָא שיג
 | | ..הליחמ ןטעּב רע טגעלפ

 ףענליװ עשידי עטרעעג יד רימ ןּבָאה ןסעטַאקילעד וליפא ןוא !ײּפש
 ןטױיּפשעג טינ רימ ןּבָאה רעגנוה ןיײק ןוא בורל געװ ןפיוא ןּבעגעג ןעמַאד
 עיצנַאטס יד קידנרָאפרעד טינ .זײּפש עמערַאװ טלעפעגסיוא רָאנ זנוא טָאה סע
 ןעמוקַאּב רימ ןלעװ ָאד זַא ,טגָאועג לעּבעפדלעפ רעד רימ טָאה ,ןענוקדייא
 ןקיזָאד םעד ."עזײּפש עשירפ עניישז םלצ:ןטיור םעד ןופ רעמיצ-סע םעד ןיא
 ,סניטשריפ ,(סעלּבָאנ) סותי ןטסערג םעד ןופ ןעמַאד טנידַאּב ןּבָאה רעמיציסע
 .."לדַא ןכיוהש םעד ןופ ןעמַאד ללכּב ןוא סנינָארַאּב ,סניפערג

 =ַאֹב ןּבָאה ,ךיז ןשיװצ טצעועגקעװַא ךימ ןּבָאה רענעמ=טײלגַאּב עניימ
 רַאפ ןטעּבעג ןּבָאה ןוא ךלימ טימ ץירג-ענַאמ עיצרָאּפ וצ רערעדעי ןעמוק
 ,עגיילק ַא .א ןינָארַאּב ַא ענייא זנוא טָאה טנידַאּב .עיצרָאּפ ַאזַא ךיוא רימ
 ײז יװ .ןגױא עטכעלש ןוא םינּפ ןטכעלש ַא רעײז טימ לדײמ עטלַא עסואימ
 ףיא רעװ ,לעּבעפדלעפ םייּב טגערפעג דלַאּפ ךיז יז טָאה ,ןעזרעד ךימ טָאה

 רעד ןופ רעוא םעד וצ ןגיּבעגניא דובּכ טימ ךיז טָאה רעטצעל רעד ,ןיּב
 'ךיא יז ,ןיִּב ךיא רעװ ,טגָאזעג תועמשמ ריא טָאה ןוא ןיליירפ רעקילעדַאכָאה
 סעּכ טימ ןוא ּבָארג טָאה ןוא ןגוא עקידנעקנופ טימ ןעגנורּפשעגפיוא דלַאּב

 =ףעד טָאה טַאדלָאס רעד עכלעװ ,ּפו-ךלימ טימ רעלעט םעד ןעמונעגקירוצ |
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 טָאה "!ןעסע ןייק ריוװ ןעּבַאה עכלָאז ריפק ,,,רימ וצ טקורעגוצ טזעװעג עלייוו
 רעד רעּבָא ןּבָאה ,זופנָאק רעייז ןעוועג ןענייז ןטַאדלָאס יד .ןָאטעג יירשעג ַא יז
 ןּבָאה ןסע ןכָאנ .ןגיוושעג .,,ןוא טריטולַאס שירעטילימ ןיליירפ רעקילעדַאכיױה
 =ַאס לדייא ,לעגעפדלעפ ןיימ .רעקוצ טימ יט זָאלג ֹוצ ןעמוקַאּב ןטַאדלָאס יד
 רעד ןעקח --- :טגערפעג לוק ןרעכיז טיג ַא טימ טָאה ,ןינָארַאּב רעד קידנריטול
 ײז טָאה "?ןלָאצַאב גינעפ 20 ןוא רעקֹוצ ןַאװ "?ןעמוקַאּב יט רשפא ר"ד 'ה
 .טגָאזעגּפָא ךיז בָאה ןוא טקנַאדַאּב ּבָאה ךיא ,ןעירשעגסיוא סעּכ טימ

 ,(זָאכיסּפ=סַאמ) תעגושמ:ץוּביק רענײמעגלַא רעד זַא ,ןופרעד טעז ןעמ
 רעד ןופ ּבײהנָא םעד טימ רנַאלשטײד ןיא ןכָארּבעגסױא ןעוװעג זיא רעכלעוו
 ןוא האנש עדליװ ןימ ַאזַא ןפורעגסױרַא טָאה רעכלעװ ןוא המחלמ-טלעוו
 רָאי ןטירד םעד ןיא ךָאנ טָאה -- עדמערפק וצ ךיז ןעמענַאּב ןקידתוירזכא
 ןיא ןעמענ ןלעװ רימ בוא ,טרפּב ,חֹוּכ ןסיֹורג ַא ןטלַאהַאּב המחלמ רעד ןופ
 !םל צ ןטיור ןופ דליש םעד רעטנוא טריסַאּפ טָאה תשעמ עצנַאג יד זַא ,טכַא

 ןטנַאמרעדנּבױא םעד ןלעטשוצפיונוצ טנַאסערעטניא ןייז רשפא טעװ סע
 עטשרע יד ןיא רָאג טריסַאּפ טָאה רעכלעװ ,םעניױזַא ןטייווצ ַא טימ טקַאפ
 .גָא עפורג ַא טליײצרעד ןּבָאה ךימ ןכלעװ ןוא תמחלמ:טלעוװ רעד ןופ םישדח
 טָאה סָאד ןעמעװ טימ ,םיויוטקָאד-רעטילימ ןוא ןריציפָא עשיסור עקידנעטש
 ,(רעגַאלעיצַארטנעצנַאק רעקסרעשט ןיא ןרָאװעג טלייצרעד) טריסַאּפ

 =עג ןיא ןלַאפעגנײרַא ןעגייז עכלעוו ,עטשרע יד ןופ ןעװעג ןענייז רימח
 ןּבלַאהרעדנָא .המחלמ רעד ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןיוש טּפַאשנעגנַאפ
 רָאג טעמּכ ,תוקספה עגיילק טימ סופֹוצ ןכירטעג זנוא ןעמ טָאה תעל:תעמ
 , בָארג רעיז זנוא טימ ךיז ןעמ זיא ןעגנַאנַאּב .ןעקנירט ןוא ןסע קידנּבעג טשינ

 ןײא טיג טָארדעג ןעמ טָאה ,םיריוטקָאד-רעטילימ ןוא ןריציפָא ,זנוא ליפא
 ףיוא סופוצ טכַארּבעג זנוא ןעמ טָאה ףוס-לכ:ףוס ,.,לעװלַאװער ןטימ לָאמ
 עקירעגנוה ,עטרעטַאמרַאֿפ ךעלקערש (?יוש ריד) עיצנַאטסנַאּבנזיא רעסיורג ַא

 ,עקיטשרָאד ןוא
 ליח ןשטיײד טימ גוצ ַא ןעמוקעגנָא סָאװ-רָאנ ןיא עיצנַאטס רעד ףיוא

 טנידַאּב ןּבָאה לדַא ןכיֹוה םעד ןופ ןעמַאד ןוא רעטסעוװש עקיצרַאהמירַאּב ןוא
 ,ןדָארּב-רעטוּב ײלרעלַא ןוא ןעלפוק ןיא ריּב יז קידנעגנַאלרעד ,ןטַאדלָאס יד
 טיב ןעוועג זיא רעכלעוו ,רענייא ןענופעג ךיז טָאה ןריציפָא עשיסור יד ןשיװצ
 ,טמותירַאפ יװַא ןעזעגסיוא רע טָאה ללכּב ןוא ,שטנעמ רעלַאמרָאנ ץנַאג ןייק

 ,םיא ףיױא ןקוק טנעקעג טינ דיײלטימ ןפיט ןָא טָאה ןעמ זַא ,ךעלקילגמוא ױזַא
 ןקניל םעד ףיוא םלצ ןטױר םעד טימ רעטסעװש עקיצרַאהמירַאּב יד תעשּב

 ןטַאדלָאס עשטייד יד ןשיװצ טלײטעגרעדנַאנופ ןוא ןגָארטעגמורַא טָאה לּברַא



 רענייק ןוא טייז ַא ןָא ןענַאטשעג ,ןסור ,רימ ןענייז ,ןדָארּב-רעטוּב טימ ריִּב
 ךעלקערש ןעװעג ןענײז רימ םגה ,ןגיוצעגסיוא טינ טנַאה יד טָאה זנוא ןופ
 ?סיוא טינ טָאה ריציפָא רעשיסור רעקנַארק רעטנָאמרעדנּבױא רעד ,קירעגנוה
 .טנַאה יד ןגיוצעגסיוא ענימ רעכעלגָאלק ַא טימ טָאה ןוא ןטלַאהעג

 ןפָאלעגוצ ןיא ,טקרעמַאּב סע טָאה רעטסעװש עקיצרַאהמירַאּב יד
 קידנפיולוצ ,ןוא ,ןגעלעג ןטרָאד זיא סָאװ ,לדנייטש ַא טּפַאכעג טָאה ,שיט םוצ
 :יילש ַא יז טָאה ,טנַאה יד ןגיוצעגסיוא ןטלַאהעג ךָאנ טָאה רעכלעוו ,ריציפָא םוצ
 טָאה סָאװ ,לוק ַא טימ ייּברעד טָאה ןוא טנַאה ןיא ןייטש םעד ןָאטעג רעד
 =רַאפ ,וטסלַײװ ריּכז --- :ןָאטעג יירשעג ַא ,תוירזכא ןוא סעּכ ןופ טרעטיצעג
 "..!?ןעהָעג וטסליװ ןילרעּב ךַאנ !טנוה רעטכולפ

 ..טיױר ןעוועג זיא רעטסעװש רעד זופ לּברַא ןקניל םעד ףיוא םלצ רעד



}- 

 .,?רעגַאל, ןיא ןעמוקנָא רעד
 ךעלניײװעג טרעױד רעכלעװ ,קסרעשט זיּב ןענוקדייא ןופ געװ רעד

 עכעלטע ןרָאּפפָא ןגעלפ רימ .געט 2 טרעיודעג רימ ייּב טָאה ,העש 18
 :עד טנעקעג ּבָאה ךיא ,ןטרַאװ העש 8--6 ואווצעגרע ןּגיילּב ןוא סעיצנַאטס
 ,רָאפ טמוק ןטרָאד סָאװ ,םעד וצ ךיז ןקוקוצ ןטייוו ןופ תוחּפה לכל רעּביר
 ןטרַאד ןעמוק געלפ ןוא טנעקעג טוג ךיא ּבָאה המחלמ רעד רַאפ דנַאלשטיײד
 יד ןופ רענייא ןעועג זיא ןילרעב ויּב ןענוקדײא ןופ געװ רעד .טפָא רעײז
 :סוא רע טָאה רעטציא .המחלמ רעד רַאפ דנַאלשטייד ןיא ןגעוו עטסטּבעלַאּב
 ןוא ןגוצ יד ןיא ןעועג טָאה ןעמ עכלעוו ,ליּבטנַאמ עקיצנייא יד .טיוט ןעזעג
 בור-יּפילע ,ןעיורפ .םינימה לּכמ ןטַאדלָאס ןעוועג ןענייז ,סעיצנַאטס יד ףיוא
 ןכעלקערש ַא טכַאמעג ןּבָאה ,טנעה יד ףױא רעדניק עניילק טימ רעיורט ןיא
 סע .טמותירַאפ ןוא טנמלַארַאפ קרַאטש ןזעוװעג ןיוש זיא דנַאלשטייד .טשור
 א ליטש .רעטכעלעג ןייק טרעהעג טינ ץעגרע טעמּכ ךיז טָאה
 .טלעוו עקיטסייג ןוא עשיויפ עסיורג יד ..ןימלעיתיּב ַא ףיוא יװ - ,קירעיורט
 / רעכלעװ ,ןּבעל רעקיטכעמ רעד ,חמחלמ רעד רַאפ דנַאלשטײד ןופ טעּברַא
 -- חּכ ןקידנפַאש ןכעלדנעמוא ןייז טימ טזיורּבעג ןוא טכָאקעג רעירפ טָאה

 ,ןברָאטשעגּפָא זיא ץלַא סָאד
 :טכַאלש ןפיוא ןעוועג ןענייז רָאי 60 זיב 20 ןופ ןליּבסנַאמ עלַא טעמּכ

 עצנַאג יד ,טעטכינרַאפ בור יּפילע ןעוועג ןיוש זיא טנגוי עקידנעילּב יד .דלעפ
 עמַאלש ףיוא ןלַאפעגפױרַא זיא טָאטש ןיא ןה ךלעפ ןיא ןה דנַאל ןופ טעּברַא
 ָאה יז ואוו ,ןוויוא ןופ ןכירקּפָארַא טזומעג ןּבָאה סָאװ ,עטלַא ןופ סעצײלּפ
 (* .,רעדניק ןוא רעּבייוו ףיוא --- ןוא טורעגּפָא ךיז

 ןַײק טעמּכ ,ןייװעג ןיק טרעהעג טינ דנַאל ןיא ךיז טָאה ,םעד ףיוא קידנקוק טינ (*
 טפמעקעג ןוא ןסטילעג טָאה רענייצ ענעסיּברַאפ טימ טקיטשראפ ךיז ןיא ףיס .טינ תומוערעת
 .,יקלָאפ עסיורג סָאל



 .ּביל ןוא לדייא רעייז רימ טימ ןעוועג ןענייז ?רענעמ:טײלגַאּב? עניימ

 קרַאטש ןעוועג זיא ,ןרָאּפעג ןענייז רימ ןכלעוװ ןיא ,ןָאגַאװ רעד ןעוו ,טכַאנייּב

 ךימ ןֿנָאה ןוא ןענַאטשעגפױא עדייּב ייז ןענייז ,ןטַאדלָאס טימ טלופרעּביא

 ןענעק לָאז ךיא ידּכ ,ךיוא רעטרע ערעייז ףיוא ןגייל ךיז לָאז ךיא ,ןעגנואווצעג

 זנוא טימ טייצ ערעגנעל ַא זיא רעכלעוו ,לעּבעפדלעפ רערעטלע ןַא ,ןפָאלש

 רענעמ-טײלגַאּב עניימ טָאה ,טריסערעטניארַאפ רימ טימ ךיז טָאה ,ןרָאפעגטימ

 ,ןוא קידריװסנּביל רעיײז רימ טימ ןעװעג זיא ,רימ ןגעוו טגערפעגרעדנַאנופ

 ! ןדַארעמַאקח :ןטַאדלָאס יד ןטעּבעג לוק ןפיוא ךיוה רע טָאה ,ךיז קידנענעגעז

 =רַאפ םיא טעז ;ןַאמ ןטלַא םעד םעװקַאּב ןוא קיור טריפרעד ,ךייא טעּב ךיא

 "..!ןדַארעמַאק ,ךייא טעּב ךיא .:! ןדייל ענייז ןרענעלק

 - ,הסיפּת ןיימ ןיא ןעמוקעגנָא ךיא ןיּב גָאטײּב ץרעמ 9 םעד טשרע

 ,קסרעשט רעגַאל:עיצַארטנעצנַאק
 ףיוא .ה .ד ,הסיפּת ןופ ףיוה ןפיוא טריפעגניײרַא רָאנ ךימ טָאה ןעמ יװ

 ןופ םױצ ןטכידעג ןוא ןכױה ןטלּפָאד םעד ןופ טײז רעטסקיניײװעניא רעד

 ץקירוצ ןוא ןיהַא ןעגנַאגעג ןענייז סע ןכלעװ ןופ ןסיורד ןופ ,טָארד עקיכעטש
 *יסור ַא ןפָאלעגוצ קיטסַאה רימ וצ זיא --- ,ןסקיּב טימ ןטַאדלָאס-ךַאװ עשטייד

 ַא טימ טָאה ןוא ,ןַאמרעגנוי רענליוו ַא ,ריציפָא-רעטנוא רענעגנַאפעג רעש

 ריא טוט סָאװש :ןָאטעג יירשעג ַא גנורעדנואוורַאפ רעקידשפנ-תמגע רעסיורג

 ךיז רע טָאה ןַאד ,תוּביס יד ןּבעגעגרעּביא ץרוק םיא ּבָאה ךיא 7 רָאטקָאד ,ָאד

 ?רָאטקַאד יה םעד ריא טריפ ואוש :עגַארפ ַא טימ ךַאװ רעד וצ טעדנעװעג

 ןופ ןָאט ַא טימ טגָאזעג ייז רע טָאה ,ןאַמ םעד ןפורעגנָא םיא ןּבָאה יז ןעוו

 זיא ןטרָאד !ןייגװ :ןגלָאפ םיא טעװ ןעמ זַא ,רעכיז זיא רעכלעוו ,ןשטנעמ ַא

 | יו לעּבעמדלעפ םוצ טמוק ;טינ טרָא ןייק םיא רַאפ

 ןוא ןכיוה ַא רַאפ ןענַאטשעג רימ ןענייז דלַאּב ןוא טנלָאפעג ןּבָאה יז

 טָאה ,ןיװעגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה סע יװ ,רעכלעװ ,ןַאמנגנוי םענייש ַא

 עכעלטנדרָארעסיױא ךיוא רָאנ ,גנודליּב עשימעדָאקַא עטוג ַא טַאהעג רָאנ טינ

 סעּפע םיא טָאה ןַאמרעגנוי /רעגליוו ןימ יװ ,םעדכָאנ .גנודליּב עשירעלטסניק

 רימ טגנַאלרעד ,רימ וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא רעוא ןפיוא דוס ַא טױרטעגנָא

 געװ ןרעװש םעד ךָאנ ךיז ךיא ליפ יװ ,טגערפעגרעדנַאנופ ןוא טנַאה יד

 ןאפ רעדנַא ןַא ןיא ןריפרעּבירַא ךימ ןסײהעג רע טָאה ךאװ רעד .װ .זַא ןוא

 יי ,רעגַאל ןופ
 ,ןעזעגסיוא טָאה ,טכַארּבעג דלַאּב ךימ טָאה ןעמ ואו ,"רעגַאלא רעד

 עקגיניד ןופ ךַאד ,רעקידנעיצ ךיז רעטעמ רעטרעדנוה ףיוא ,רעגנַאל ַא יוװ

 =ַאריּפ לסיּב ַא ,טיירּב רעד ןיא ייווצ רעטפַאלק ַא ךעלעטערּב-קַארַאּב עלעקנוט
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 .ןטימ ןיא ךעלרעטסנעפ עקניניילק הרוש רעגנַאל ַא טימ טציּפשעגוצ לַאדימ
 ינוא טנעװ ןייק טָאה ןוא דרע רעד רעּביא טרַאה ןענופעג ךיז טָאה ךַאד רעד
 ףעפיט ַא ןיא ןזָאלעגּפָארַא ךיז ןּבָאה רימ .ןקרעמַאב טָאלעג טינ ךיז רעט
 ײװצ רעטּפַאלק ַא ,גנַאל רעטעמ טרעדנוה רָאּפ א ןעװעג זיא עכלעװ ,ּבורג
 3ד ןענייז בורג רעצנַאג רעד ןיא .טיירּב יד רעטפַאלק רָאּפַא ןוא ףיט
 ּבורג יד טלָאװ ןעמ יװ ,ױזַא הרע עסַאנ ןופ ןענַאטשַאּב ןליד יד ןוא טנעוו
 ,ןּבָארגעגסױא ןּבָאה סָאװ-רָאג

 ןענַאטשעג ןטײז עדייּב ןופ ןענײז ּבורג ןופ גנעל רעצנַאג רעד ןיא
 ?גזָאלרעּביא ,רערעדנַא רעד ןּבעל ענייא טרַאה "ןטעּבה עגרעצליה תורוש ייווצ
 .טײרּב רעטעמ ַא ךרעּב ןופ גנַאגכרוד א בורג ןופ גנעל רעצנַאג רעד ןיא קיד

 ,גנַאגכרוד רערעװק רעניילק ַא ןעוועג זיא בורג ןטימ ןיא לטעּב ןייא ייּב
 ןופ טעּב יד ןעװעג זיא סָאד ;עלעשיט רעקנינילק ַא ןענַאטשעג זיא סע ואװו
 =ףעליטש טגָאזעג רימ טָאה ןוא דיי א ןעוועג זיא רעטצעל רעד ,ײישרַאטס/ םעד
 "ביא ָאד ךײא ןלעװ רימ ..!ּפָארַא טינ ךיז ייּב טלַאפ ,ר"ד ,השקשינח :טיה
 םעד טימ טעּב יד ןויהעג רימ רע טָאה רעטרעװ יד טימ ."רעסעּב ןענעדרָא
 ?!ערעיײא זיא סָאדק :טגָאזעג ןוא עלעשיט

 קיגײװ ,טפול קינײװ ,סַאנ ,טלַאק :ּבורג ןיא טקוקעגמורַא ךיז גָאה ךיא
 =עג עשיסור קיצנַאװצ ןשטנעמ ַא ןענַאטשעג ןענייז רימ ןופ טיײװ טינ ,,טכיל

 =עגוצ טײקמַאזקרעמפיוא רעטסערג רעד טימ ךיז ןּבָאה ןוא ןטַאדלָאס ענעגנַאפ
 יגנוטיצ ַא ןופ טנעיײלעג לוק ןפיוא טָאה רבה ַא רערעייז סָאװ ,םעד וצ טרעה
 ףשטײרד ןיא טקורדעג טָאה ןעמ עכלעװ ,עשיסוד ַא ןעװעג זיא (+ גנוטייצ יד
 קינײװ ןעװעג ללכּב זיא ריא ןיִא ,ןטַאדלַאס עשיסור רַאפ רקיע רעד דנַאל
 רד ןיא ןעועג טלעטשעגרָאפ ןיא ןבעל רעשיסורד רעד ןוא ןסור יד .תמא
 ןיא טלעטשעגרָאפ ןעװעג דנַאלשטיײד רעּבָא זיא רַאפרעד ,ןּברַאפ עטסצרַאװש
 ףעייז ןעוועג זיא לטעלּב םעד ןופ שיסור רעד ,ןברַאפ עטסדנצנעלג וא עטסנעש יד
 יד ןעגנולשעג טושּפ ןטַאדלָאס יד ןּבָאה ,ףיורעד קידנקוק טיג ;רעטכעלש ַא
 סורג ַא יז טגנערּב גנוטייצ יד זַא ,ןגיױלג טלָאװעג ייז ךיז טָאה סע : רעטרעוו
 ..טקנעבעג קרַאטש ױזַא יז ךיז טָאה סע רעכלעוו ךָאנ ,םייח רעטייוו רעייז ןופ

 יּפ-לָע טימ ענעסירעגּפָא ,עמערָא :ןטַאדלָאס יד וצ רעטנעענ וצ ךיז קוק ךיא
 ןדלָאמעג ךיז ןבָאה דלַאּב .רעמינפ עגעלָאװשעגנָא ךעלּבלעג רעדָא עכיילב בור
 טנעקרעד ךימ ןּבָאה עכלעו ,ןטַאדלָאס עשידיי ןוא עשיליוּפ רענליװ עכעלטע
 סע "!םיײה רעד ןיא זנוא ייּב/ ךיז טרעה סָאװ ,ןסיוו טלָאװעג בגא ןּבָאה ןוא
 יט

 "קינטסעיװ יקסור, ףימ טכוד (5)
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 רעּבָא זיא סעומש רעכעלטימעג רעזנוא .לדער עשּביה ַא רימ םורַא ןרָאװעג זיא
 טָאה רעכלעװ ,סקיּב ַא טימ טַאדלָאס ןשטייד ַא ךרוד ןרָאװעג ןסירעגרעּביא
 רעשיסור ַא ."רעטכיר ןשירעטילימ} םוצ םיא טימ ןייג וצ טרעדָאפעגפיוא ךימ !

 ַא זיא סָאדק :רעױא ןיא דוס ַא טמיורעגנייא רימ טָאה ,קַאילַאּפ ַא ,טַאדלָאס
 "! רָאטקָאד ,םיא ןופ ךיז טיה !עשורמ עשר

 ,ןײג טװמעג ךיא ּבָאה יינש ןרעווש ,ןפיט ןיא רעטעמָאליק יירד ַא ייּב

 רעד .רעטכיר םוצ ןעמוקעג טינ ןיּב ךיא זיּב ,טַאדלָאס ןטימ *! ןיינ ךיגז ןוא
 ,ןטלַאק ַא טימ ,ןעזסיוא ןשירעטילימ ַא טימ קיצרעפ רָאי ַא ןופ ןַאמ ַא ,רעטצעל
 יד ןּבױהעגנָא טָאה ,טרָאװ ןכעלטיא ךעלעמַאּפ קידנעיצרעדנַאנופ ,םינּפ ןקיור
 :הלאש רעד טימ ךעלטניײװעג יװ ,גנושרָאפסױא

 י? רעהַא טקישרַאפ ךייא ןעמ טָאה סָאװרַאפז ---
 ןָא טינ לָאמנײק ןּבײה רעטכיר ,עשירעטילימ ,תוחּפה לכל ,עשטייד יד

 סָאה רע סָאװרַאפ ,ןרעלקפיוא ןטעּב ןופ רָאנ ,ןטגָאלקעגנָא םעד ןקידלושַאּב ןופ
 .װ .זַא ןוא עיפַארגָאיּב ןייז ןלייצרעד ןופ ,ןעגנַאגַאּב ױזַא ךיז

 ןופ רקיפ םעד רעטכיר םעד טלייצרעד עדער רערעגנעל ַא ןיא ּבָאה ךיא
 תוירחא יד טליפעג רימ ףיוא ּבָאה ךיא זַא ,ןזיוועגפיוא ּבָאה ןוא קיטילָאּפ ןיימ
 יד ץגונּב רשפא ּבָאה ךיא רעּבָא ּבױא .גנורעקלעפַאּב רעקיטרָא רעד ראפ
 ןיִּב ךיא זַא ,ןסעגרַאפ טינ ךָאד ןעמ רָאט ,ןעוועג אצוי ןצנַאגניא טינ ןשטייד
 ,ןעגנוקידלושַאּב עקידנתושממ ָאד ןענייז רימ ןגעק ּבױא ,בגא !טינ שטייד ןייק
 ;!טכירעג ןשטייד ןרַאפ ןלעטשקעװַא ךימ ךיא טעּב

 ענעדײשרַאפ ןגעװ טגערפעגרעדנַאנפ ליפ רעײז טָאה רעטכיר רעד
 *עטילימ ןיא ןלעטשוצ ןינע ןצנַאג םעד טעװ רע ,טגָאזעג רעּבָא טָאה ,םיטרּפ
 ילָאס ןטימ ןענייז רימ ,ןיד:קסּפ ןייז ןּבעגסױרַא טעװ רעכלעװ ,טּפשמ ןשיר

 ןיא קירוצ קעװַא ,רימ ןּבעל ןענַאטשעג טײצ עצנַאג יד זיא רעכלעו ,טַאד
 עדער ןיימ טָאה "ןַאמ-טײלגַאּבצ ןשטייד םעד ףיוא --- קידריוװקרעמ ."רעגַאלז
 ,רעירפ יװ ,ןּבירטעג טינ ךימ רָאנ טינ טָאה רע ..םשור ןקיטלַאװג ַא טכַאמעג
 ןכעלטיא ףיוא רימ ןוא ןעגנַאגעג םַאוגנַאל רעיײז רע זיא ,טרעקרַאפ ץנַאג רָאנ
 ןענייז רימ יװ ,ךיילג רימ רע טָאה ןַאד ..ןעורוצּפָא ךיז טגיילעגרָאּפ טרָאור
 | | | :טגָאזעג ,רעטכיר ןופ סױרַא

 ינוא יז סַאד ,רַאלק ןעדעי ריפ טזיא סע ,ןייר טזיא עכַאז עריאפ ---

 =עגײרפ ןעצרוק ןיא ןעדרעװ יז סָאד ,ןענהיא ערעװש ךיא !דניז גידלוש
 "..ןעדרעוו טיירפעּב ןוא ןעכָארּפש

 וצ ןוא ןטסיירט וצ טרעהעגפיוא טינ געװ עצנַאג יד ךימ טָאה רע
 טלַאפ ןעמ עכלעװ ףיא ,ןטַאדלָאס עשטייד יד ןשיװצ ןענייז סע ,,ןקיורַאּב-
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 ףפלערוטלוק תמא ענױזַא ןַאהרַאפ קינייװ טינ רָאג ,ןטיײיז עלא ןופ ןַא יֹוזַא
 ףןיּב ןיוש ךיא ןיּב "רעגַאלח ןיא רעדָא ּבורג ןיא ןעמוקעגקירוצ ..!ןשטנעמ
 עגיימ ןופ רענייא .ןטכױלַאּב ּפַאנק רעייז ןעוועג זיא רעגַאל רעד .תושמשה
 ןעיוּב ןיא לָאמנײא טינ טקילײטַאּב ךיז טָאה רעכלעוו ,ןטַארלַאט-םירכח עיינ
 | ,וצ טייג ךַאז יד יװ ,טליײצרעד רימ טָאה ,רעגַאל ַאזַא

 ,ןטַאדלָאס עדַאגירּב ַא רעדָא קלָאּפ ַא ,לשמל ,ןעגנַאפעג טמענ ןעמײ
 ,טָאטש ןסיוא ואוו:ץעגרע ןעײג ןוא ןעײטש יז יװ ,ױזַא ייז ןעמ טגנערּב
 ראו ,עלעטש ַא ןָא ייז ןעמ טזייוו ןַאד .ןסילשנייא ייז ליװ ןעמ ואװ ,ןטרָאד
 ןופ טיירּב יד ןוא גנעל יד טנכײצעגנָא יונעג ןבָאה ןרענעשזניא עשטייד יד
 ּפָא טיג ןעמ ןוא ןייז ףרַאד רע ףיט יװ ,ײז ןעמ טגָאז ייּברעד ,"רעגַאלװ
 סיוא ןּבָארג ייז זיִּב רעגַאל םעד ןטַאדלָאס יד ןבָארג "!טּבָארגײ :עדנַאמָאק ַא
 ןעמ טפרַאװ ןַאד ןטײקפיט ןוא טיר ,גנעל רענעּבעגעג רעד ןֹופ ּבורג ַא
 ןופ םיוצ ןטלּפָאד ַא טימ ּבורג יד םורַא טלגניר ןעמ ,לכעד םעד ןּביױא ןופ ףױרַא
 ןוא ,ךעלרעדניק ,טיײג .קיטרַאפ זיא "ףעגַאל} רעד -- ןוא טָאוד עקיכעטש
 רעד ָאד טּבױַאטש ןעמ י.!ףלח ןרעטנוא תוומה:ךאלמ םעד ייּב ךיז טצעזַאּב
 ןברַאטש ןדיי .רעגנוה ןופ ןוא (עָאלוקרעּבט) רעד רעד ןופ רקיע
 .( רעגנוה ןֹופ -- ןדיייטיג :רעד רעד ןופ רעמ

 עסַאנ ,עּפַאנק יד ,טייקגנע יד זַא ,םישוריּפ ערעסייוו ןָא רָאלק ויא סע
 רקיע יד רעּבָא .ר עד רעד ןופ גנולקיװטנַא רערעטייװ ןוא גנוטײרּפשרַאפ יד רַאפ םיאנּת עטסעג יד ןפַאש בורג-רעגַאל רעד ןופ טפול עטלַאק ןוא
 רעײז רַאפ ןוא קנערק עקיפעלק עלַא רַאפ דוסי םעד טפַאש עכלעװ ,הרצ
 זיא (טעטילַאטרַאמ) טייקכעלברעטש רעכעלקערש

 ,רעטײװ עז (*
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 זו

 .רעגנוה רעד

 =עג ןוש זיא ,רעגַאל רעקסרעשט ןיא ןעמוקעגנָא ןיּב ךיא ןעוו ,טייצ יד -
 ןיוש טָאה גנוריגער עשטייד יד ,דנַאלשטיײד ץנַאג רַאפ עקידהנּכס ַא רעייז ןעוו
 ןּבױהעגנָא ןַאד ןיש טָאה יז ןוא טלעג ןיא תוקחד עסיורג ַא טליפעג גנַאל
 ..עיצַאלפניא ןופ לטימ ןלעיצנַאניפ ןקידהנּכס םעד וצ ןײגרעּבירַא סייווכעלסיב
 רעײז ןופי ןרָאי ןעװעג ןרָא;המחלמ עטשרע עדייּב יד ןענייז םעד ץוח

 ?םולש עטסעּב יד זיא ןיוש טָאה סָאװ ,דנַאלשטײד .שינעטערעג רעטכעלש ַא
 :לּכמ טָאה ,טיורּב םענעגיא םעד טימ ןעמוקסיוא טנעקעג טינ לָאמניײק ןרָאי
 םעד ןופ ןעלקיטרַאײזײּפש ערעדנַא ןוא טיורּב ןלעפסיוא טוומעג רעטציא ןּכש
 ?רעגנוה רעד ןופ הּביס:רקיע יד ןעוועג זיא סָאד טינ רעּבָא ,ךיורּבעג ןטשרע
 :רַאטש ץלַא ,רעטײװ סָאװ ,ןליפ ןעמונעג דנַאלשטייד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,טיונ
 ,טָאה עכלעװ ,עדַאקָאלּב עשילגגע יד ןעװעג זיא הּביס עקיזָאד יד .רעק

 יד טירנשעגוצ רעקידתונמחרּבמוא ןוא רעטסעפ ץלַא ,גנַאװצ רענרעזייא ןַא יװ
 ןוא רעגנערטש ץלַא ןרָאװעג זיא עדַאקַאלּב יד .,קלָאפ ןשטייד םעד ןופ זלַאה

 ,ןסיורד ןופ תורוחס:זײּפש ןריפוצ םעד ןטינשעגּפָא ןצנַאגגיא ףוסילּכ=ףוס טָאה
 ייוװצ עטשרע עצנַאג יד טטמּכ ןטלַאהעג ןעוועג ךיז טָאה דנַאלשטייד סָאװ טימ
 :סױרַא טָאה גנולײטרַאפ?לטימסנּבעל עשטייד עשינואג יד .המחלמ רעד ןופ רָאי
 יז טנעקעג טינ רעּבָא טָאה ,טיוטײרעגנוה ןופ דנַאלשטײד טעװעטַארעג
 טָאה ןעמ ןעמעװ ףױא ,טַאדלָאס רעד !טיונירעגנוה ןופ ןעװעטַארסיֹויַא
 ןטירד םעד ןיא ךָאנ טָאה ,קנַאבַאװ םעד דנָאלשטײד ןיא טלעטשעג ץלַא ךָאנ
 קרַאטש טָאה ןשטייד עקירעּביא עלַא ,םוצמצּכ ןסע וצ סָאװ טַאהעג רָאי:המחלמ
 זיא סע ליפיו ,ליפ ױזַא רָאנ ןסע וצ טַאהעג ןּבָאה ייז :ןסע ןיא טלעפעגסיוא
 =טעפ ענעּבילקעגנָא ײלרעלַא .רעגנוה ןופ ןּברַאטש וצ טינ ידּכ ,ןועװעג קיטײנ

 טינ ןוא ןסעגעג ןּבָאה ןשטנעמ .ןרָאװעג טכיױורּברַאפ ןעניײז ףוג ןּופ ןסַאּפַאז
 | ..ןסערעד
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 טײקשיטַאּבעלַאּב ַאזַא ייּב זיא סע סָאװ ,ןלעטשוצרָאפ ךיז גנירג זיא סע
 ןיא ןופ ןּנָאה עכלעװ ,ןטַאדלָאס ענעגנַאפעג תונחמ עקיזיר יד רַאפ ןּבילּבעג
 ליּבסנַאמ ןײק ןיוש טָאה דנַאלשטײד לײװ ,ןרפ?תדוּבע ןטעּברַא טזומעג טײז
 ,טַאהעג טיג טָאה דנַאלשטײד טייז רעדנַא רעד ןופ ,ןעמעוו ןוא ,טַאהעג טיג
 ..טעּברַא עקיזָאד יד ןָאט וצ תוחוּכ ןבָאה ןלָאז יז ידּכ ,ןסע ןּנעג וצ סָאװ

 ,ןשטייד יװ ,טַאהעג טינ ןיוש ןּבָאה ןטַאדלָאס עכעלקילגמוא עקיזָאד יד
 א!ןּברַאטש וצ ףיוא רָאנ -- ,"ןבעלוצכרודפ זיא סע יװ ידּכ ,ןסע ֹוצ

 :כרוד ןעמוקַאּב ןגעלפ רעגַאל רעקסרעשט ןיא ןטַאדלָאס ענעגנַאפעג יד
 ןופ רעקינײװ .ה .ד ,תעל"תעמ ַא טױױרּב םַארג טרעדנוה ייוצ ךעלטינש
 םיא ןיא ?טיורּב ַא רַאפ ןעװעג רעּבָא סָאד ןיא סָאװ !טנופ ןּבלַאה ןשטייד ַא
 :סיז ,ענערָארפעג לסיּב ַא ..!טינ טיוױּב ןייק רָאג ,טליװ ריא סָאװ ןעוועג זיא
 :ג ןטרָאד זיא רשפא .װ .זַא ןוא ערָאק ענעּבירעג ,סעגיװַאלַאּפ ,לּפָאטרַאק עכעל
 םעד ןּבעגסיױרַא ןכַאנ ךרעּב העש ירד ןיא ..?ךיֹוא לעמ ענערָאק סעּפע ןעוו
 ,.למיש סםענירג ַא טימ טקעדַאּב ןייז בורייּפ-לע ןיוש רע טגעלפ טיורּב ןקיזָאד
 וטַאדלָאס םענעגנַאפעג םעד ןרענרעד םעד ןופ דוסי רעד ןעװעג ןיא סָאד

 ןרעטיּב ןצרַאװש ַא -- ?עװַאקח ירפרעדניא ןעמוקַאּב רע טגעלפ םעד וצ
 טינ ןכַאז עטפַאהרַאנ םוש ןייק ןענייז סע ןכלעװ ןיא ,קנַארטעג ןקידתוומה"םס
 ןיא רעכלעװ ןיא ,"פוזח רעלעט ַא ןעמוקַאּב רע טגעלפ "גָאטימח וצ .ןעוועג
 ןופ רענרעק ענעטלעז ןעמיװשמורַא לָאמַא ןגעלפיס רעסַאװ עקַאמשעג ןייק טינ
 ןרעטיפ ךעלגײװעג דנַאלשטײד ןיא טגעלפ ןעמ ןכלעװ טימ ,סעּברַאי"ַאקיוװח
 טימ ןגָאװ ַא ןעגנערּב לָאמַא ןעמ טגעלפ םוט:םוי דוָבֹּכל ,גָאטנוז .,םיריזה
 ןגָאװ רעד רעדיײא ךָאנ ;שיפ עקידעקניטש ,עטליופעצ ןעוװעג זיא סָאד ,"שיפ,
 רערעװש ַאזַא ןרעהרעד ךיז טגעלפ ,רעגַאל ןופ ףיוה ןפיוא ןרָאפנײרַא טגעלפ
 טגעלפ "שיפי עקיזָאד יד ןופ .רעזענ יד ןּפָאטשרַאפ ןוומ ןגעלפ עלַא זַא ,ריװַא
 .לָאס רעד טגעלפ וצרעד ,תיוּכ ַא ּפוז רעד ןיא ןעמוקַאּב גָאטנוז רענעגנַאפעג רעד
 :עװ יד .לפָאטרַאק ,ענערָארפעג בור יּפ-לע ,עיצרָאּפ עגיילק ַא ןעמוקַאּב טָאד
 | ןסײּבנָא רעד יװ ,ןעוועג זיא ערעשט

 ליפא סָאװ ,סָאד ןעמוקַאּב ןּבָאה ענעגנַאפעג יד זַא ,ןופרעד רָאלק זיא סע
 ָאלק זיא סע ,ןכיורּבעג טנָאקעג טינ ןיוש טָאה שטייד רעקירעגנוה*ּבלַאה רעד
 טנָאקעג ,קידנטעּברַא טינ וליּפַא ,ןעמ טָאה גנורענרעד ַאזַא טימ ןּבעל זַא ,רעטייוו
 !ןּברַאטשסױא ךיג רעייז טזומעג ןּבָאה ןטַאדלָאס ענעגנַאפעג יד :טייצ עצרוק ץנַאג ַא

 -גוא טינ ןענַיז ענעגנַאפעג יד ליפיוו ףיוא :ןזעװעג תמאּב זיא יװַא ןוא
 ?סגנורַאנ ײז רַאפ ןקישוצ טימ ןעגנוריגער ערעייז ןופ ןרָאװעג טציטשעגרעט
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 =נזױט רעטרעדנוה יד ןיא ײז ןענײז ליפ ױזַא ףיוא ,םייה רעד ןופ ןעלטימ |
 !רעגנוה ןופ ןּברָאטשעצ רעט

 רעד ןופ גָאט ןטשרע םעד ןופ ןענייז ןזיוצנַארפ יד ןוא רעדנעלגנע יד
 ןוא דנַאלשטײד ןיא ןטַאדלָאס ענעגנַאפעג ערעײז ףליה וצ ןעמוקעג המחלמ

 בוט לּכמ יז טקישעג ןוא ךַאמּפָא:םולש םעד וצ ןיּב יז רַאפ טגרָאזעג ןּבָאה

 =שטייד ןיא וליּפַא בורל ןסע וצ טַאהעג ןטַאדלָאס ערעײז ןּבָאה רעּבירעד ,הלס

 ןוא טגרָאזעג טינרָאג ןטַאדלָאס ערעיײז רַאפ ּבײהנָא ןופ ןּבָאה ןסור יד .דנַאל

 ןלַאפעגנײרַא ןענייז עכלעוו ,סעימרַא עשיסור עטשרע יד ןופ ןענייז רעּבירעד
 בור רעטסערג רעד ;ןּבעל ןּבילּבעג ןטַאדלָאס קינײװ רעייז ,טּפַאשנעגנַאפעג ןיא

 ןיא ןעמוקעגנָא ןיּב ךיא ןעוו ,טייצ רעד וצ ...!רעגנוה ןופ ןּברַאטשעצ זיא יז ןופ

 ןיוש ןּבָאה ,(עיצולָאװער סיקסנערעק ןופ ּבײהנָא םוצ רָאג) קסרעשט רעגַאל

 =ימָאקװ ןופ) ןָאדנָאל ןופ ןעמוקַאּב וצ ןּבױהעגנָא ןעועג ןטַאדלָאס עשיסור יד

 =גנע ןיא רָאדַאסַאּבמַא ןשיסור םעד ןופ יורפ רעד ,"ףרָאדנעקנעּב ןיפערג טעט

 םישוּבלמ ,שעװ זיײװכעלסיּב טייצ וצ טייצ ןופ ןוא (קַאּביװצ) סערַאכוס (דנַאל

 יא יז ;טײקכעלּברעטש יד טרענעלקרַאּפ קרַאטש ןיוש טָאה סָאד .לוויטש ןוא

 -עסיורג ַא רעייז ץלַא ךָאנ ןעוועג ,ןלעטשוצרָאפ רעווש טינ ךיז זיא סע יװ ,רעּבָא

 .םושּב טנעקעג טינ ,טימַאּב טינ רעּבירעד ךיז ּבָאה ךיא יװ ,ךיא ּבָאה רעדייל

 ..דנַאלשטייד ןיא רעפיצ-טייקכעלּברעטש עתמא עשיסור יד ןעמוקַאּב ןפוא

 ןעמעװ ןופ ,ךעּבענ רענעמור יד ןעגנַאגעג זיא ןעמעלַא רַאפ רעגרע

 ןוא ץרַאה יד ןטעגעגּפָא טינ תועמשמ ךיז טָאה גנוריגער עקיצרַאהּביל רעייז

 ןלַאפעצ ןענייז טייצ ןיימ ןיא ןטַאדלָאס עשינעמור יד ...טקישעג טינ טשינרָאג יז

 וצ ןעמוקסיוא ךָאנ רימ טעװ םעד ןגעװ .ןגילפ יד יװ ,עטוט רעגנוה ןופ

 | / .רעטעּפש ןדייר

 ,זײּפש ןיא תוקחד יד טכַא ןיא רעייז וליפא קידנעמענ) ,םינּפילּכ-לע

 ,דנַאלשטייד ןיא טריּפשעג קרַאטש טייצ רעקיזָאד רעד וצ ךיז טָאה סע עכלעוו

 ןשטייד יד יװ ,ןפוא םעד ןטכַארטַאּב טסעטָארּפ ןפרַאש ַא ןָא טינ ךָאד ןעמ ןעק

 םוצ ,טױט םוצ טּפשמרַאפ ןטַאדלָאס ענעגנַאפעג רעטנזיוט רעטרעדנוה ןּבָאה
 ,תוכולמ יד ֹוצ טדנעװעג טינ ךיז דנַאלשטײד טָאה סָאװרַאפ !טױט ןרעכיז

 טָאה ןֹוא ,רעגנוה ןופ ןייגסיוא ןזָאלעג קַױר ױזַא טָאה יז ןטַאדלָאס סנעמעוו

 טינ תוכולמ עלַא ךָאד ןטלָאװ סיוועג ?עגַאל רעתמא רעד טימ טנַאקַאּב טינ יז

 ײלָאס ערעײז טױט ןופ ןעװעטַארסױרַא ןוא ןטלַאהוצסיױא ןופ ךיז טגָאזעגּפָא

 רעטיור רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןייז טנעקעג טָאה רעלטימרַאפ רעד !ןטַאד

 : | !טלצ
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 רַאפ עגַאל רעתמא רעד ןופ טייקירעיורט יד ןזייווסיורא ןלעװ טינ רעד
 טוג ןעװעג עגַאל עקיױזָאד יד ןיא ,סנטשרע :טינ ץוריּת ןײק ןיא םיאנוש יד
 טָאה .ןזיוצנַארפ ןוא רעדנעלגנע יד ייּב טרפּב ןוא םיאנוש יד ייּב טסואוװַאּב
 ןלָאצַאּב וצ טכער סָאד טַאהעג ,ןשטייד יד יװ ,קלָאפײרוטלוק רעסיורג ַאזַא ןעד
 עכעלקערש ענױזַא טימ ,טסואװעג סוג ןּבָאה עלַא ןכלעװ ,דוס ןימ ַאזא רַאפ
 ןַימ ןיא קידנליװ טינ ףױרַא יײּברעד טמיװש סע ..,?ןשטנעמ ןופ ןּבמָאטאקעה
 :גָאפעג יד ןבעגעגרעּביא רימ ןּנָאה סע עכלעוו ,היהש השעמ עקידנגלָאפ ןורּכיז
 ןטסערג ןיימ גָאה ךיא ןעמעװ וצ ,קסרעשט ןיא םירױטקָאד עשירעטילימ ענעג
 | ,יורטוצ

 ףנַאפעג רַאפ ןרעגַאל עקיטרָא עלַא ןופ שארּב ןטרָאד זיא טייצ עסיוועג ַא
 ןופ אנוש רענעסיּברַאפ רעכעלקערש 8 ,8 רָאיַאמ רעסיוועג ַא ןענַאטשעג ענעג
 | .דנַאלסור

 .טרוּכישעגרעטנוא קרַאטש ןוא ןעוועג חמשמ רָאיַאמ רעד ךיז טָאה לָאמַא
 עקידנעטש ןייז ןרָאלרַאּפ רָאנ טינ טָאה רע זַא ,אלמ יױזַא ןרָאװעג רע זיא ףלַאּב
 ;דוס רעקידנגלָאפ ןסָאגעגסױרַא םיא ןופ ךיז טָאה סע רָאנ ,טײקנטלַאהעגקירוצ

 =)ָאפ ףעייז ַא ףױא טָאה רָאטקָאד ןרעשירעטילימ רעשיסור ַא ןעוו
 :.כעלברעטש רעכעלקערש רעד ןגעװ הלאש יד טרירַאּב ןפוא ןקיטכיז
 רָאיַאמ 'ה רעד זיא ,דנַאלשטײד ןיא ןטַאדלָאס עשיסור ענעגנַאּפעג יד ןופ טייק
 יײרשעג ַא רע טָאה ,שיט ןיא קידנעוט ץעז ַא סעּכ טימ ,ןוא ןעגנורּפשעגפיוא
 ינוא ןענייז עכלעװ ,סעימרַא ערעיײא ןטיזּפָא ךייא ןלעװ רימ ?סָאװח :ןָאטעג
 טעװ יױוַא ?טיוט םוצ ךיז ןקיטולּברַאפ סעימרַא ערעזנוא תעשּב ,םיאנוש:םד ערעז
 ררע רעד ןיא !זנוא ראפ רעקרַאטש ךס ַא ןײז המחלכ רעד ךָאנ ךָאד ריא
 ,(י!ןייאניה יז ןעססימ עדרע יד ןיאז) ײ!ןטַאדלָאס ערעייא ןײרַא ייז ןזומ

 :99ש0 ןוא עשינעמור ,עשיסור יד יװ ,ןפוא םעד וצ וצ ךיז רימ ןעעז
 ךיז טכוד ,דנַאלשטײד ןיא ןעמוקעגמוא ןעגייז ןטַאדלָאס -שינעילַאטיא רעט
 ףדח ןופ טגָאזעגסױא טייהרערוּכיש טָאה רָאיַאמ רעד זַא ,קידגליװ טינ זנוא
 ..ןּבעל ןיא טכעלקריװרַאפ טייהרערעטכינ טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ןגעװ

 ןּבָאה ענעגנַאפעג יד עכלעװ ,טעּברַא םצע יד רעטציא רימ ןטכַארטַאּב
 ללכּב ןוא עשילַארָאמ רעײז ,ץנעגילעטניא ענעדיישרַאפ רעייז ,ןָאט טזומעג
 םוניהג ןיא וליפא זַא ,רָאלק זנוא רַאפ טרעװ ,ןטײקרעדנוזַאּב עשיגָאלַאכיסּפ
 עטּפשמרַאפ וליפא ,זַא ,ןוא טרעטַאמעג ךיילג ןשטגעמ עלַא טינ ךיוא ןרעװ
 ןופ ,ךיז ןזָאל טינ ןופ חֹּכ ןכײלג ןייק טינ סױרַא יז ןזײװ ,טיוטרעגנוה םוצ
 רָאג ןעוועג טעּברַא םצע יד זיא לכ:םדוק ..,ץנעטסיזער ןופ ,ךיז ןלעטשנגעקטנַא
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 טנָארפ ןפיוא ,ןרעגַאל יד ןיא ןעוועג זיא טעּברַא עטסגרע יד :עכיײלג ןייק טינ

 | יה !טנָארפ-חרזמ ןפיוא רקיע רעד ןוא

 ןיא ,טעּברַא:גנַאװצ יד ןּבירשַאּב "םערוטש םעדז ןיא ןיוש ּבָאה ךיא
 עג יד ןגױצעגנײרַא ןעוועג ץלַא רַאפ רעירפ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןענייז'ס עכלעוו

 יי .ןטַאדלָאס ענעגנַאפ
 סַאּפ רעטיירּב ַא ןוא טנָארפיחרזמ רעד ןעװעג זיא טרָא רעטסגרע רעד

 םעד ןיא ןעװעג זיא טעּברַא עטסעּב ענעגנַאפעג יד רַאּפ יד .םיא ןּבעל
 עכלעװ ,ענעגנַאפעג יד רַאפ ןגָאלשעג ךיז ןעמ טָאה ָאד ףרָאד ןשטייד
 יד ןוא עטלַא יד ץוח ,טָאה סָאװ ,ףרָאד ןשטייד םעד ןעװעטַארסױרַא ןגעלפ
 .עגַאל רערעווש ןייז ןופ --- ,רעטעּברַא:ןליּבסנַאמ ענייז עלַא ןרָאלרַאפ ,רעדניק

 ןוא ךיג ָאד ןגעלפ םעדצוח .טצעשעג ךיוה ָאד ךיז טָאה רעטעּברַא רעטוג ַא

 ןייק גנַאל ןּבָאה עכלעװ ,ענעגנַאפעג עגנוי יד ןרעװ םולש ךיז ןשיװצ גנירג

 ןיײק גנַאל ןיוש ןּבָאה עכלעװ ,ןעיורפ עשיפרָאד יד ןוא טַאהעג טינ ןעיורפ

 | ...טַאהעג טינ ליּבסנַאמ

 רענײא ךיז ןסַאּפוצ ןוא ןעניײװעגוצ ךיג ָאד ךיז ןגעלפ םידדצ עדייּב

 ײפרָאד יד יװ ,רימ ןעעז םעדכָאנ ןוא ןּבעלניא טוג ךיז ןגעלפ ,ןרעדנַא םוצ

 החריט ןייק ןוא טלעג ןיק ,תוחוּכ ןיק ןרָאּפש טינ ןגעלפ סעטסָאּבעלַאּב עש
 .נַאפעג ערעייז ןימרעט םענעּפָאלעגּפָא םעד ךָאנ ךיז ייּב ןטלַאהרעד וצ ףיוא

 ףרָאד רעד זַא ,ןסעגרַאפ טינ יײּברעד רָאט ןעמ ,רעטייוו ףיוא רעטעּברַא ענעג

 עסיורג ךרע יפל ןטלַאהַאּב טנעקעג ףוס םוצ זיּב ,טָאטש רעד וצ ךוּפיהל ,טָאה

 זײּפש ענעטלַאהַאּב עקיזָאד יד זַא ןוא זייּפש ןעמוכס עסיורג רעייז וליפא ןוא

 ןּפעשסױא ןצנַאגניא טנעקעג טינ לָאמנײק טכַאמ עשירָאטיזיװקניא ןייק טָאה

 .רעדײא ,רעגנוה רעקינײװ ןטילעג ללכּב ףרָאד רעד רעּבירעד טָאה סע

 *ירעד ךיז ןּבָאה ,ףרָאד ןיא ןלַאפנײרַא ןגעלפ סָאװ ,ענעגנַאפעג יד .טָאטש יד

 ,טּפַאשרעגריּב עשטייד ןעמוקַאּב יז ןגעלפ ןטלעז טינ ,ךעלקילג טצעשעג רעב

 ?קילג ןוא ךעלדיימ רעדָא תונמלא עשטייד עגנוי יד טימ ןּבָאה הנותח ןגעלפ

 יוצ טגָאזעגּפָא םעדכָאנ ענעגנַאפעג לסיּב עשּביה ַא ךיז טָאה ללכב ,ןּבעל ךעל

 עלַא יד ּבילוצ .דנַאלשטײד ןיא ןּבילּברַאפ ןוא דנַאלסור ןיא ךיז ןרעקקיר

 ןיא ;טרָא רעטסעּב רעד ענעגנַאפעג יד רַאפ ןעװעג ףרָאד רעד זיא םימעט

 זיא רעגַאל ןיא רעדָא טנָארפ ןפיוא טעּברַא רעד ןופ םוניהג םעד וצ ךיילגרַאפ

 קינײװ ךיז טָאה רעגנוה רעד ואװ ,ןדעײג ַא ןעועג ףרָאד ןיא טעּברַא יד

 | | יה ,טליפעג
 ןוא ,ןריציפָא ענעגנַאפעג יד רעגנוה ןופ ןטילעג רעקיניײװ ןּבָאה רעטייוו

 ןופ טקישעגוצ ןעמוקַאּב בור יּפילֲע ןגעלפ עכלעװ ,םכותב םירױטקָאד יד
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 =קעּפ עקױָאד יד ."סעקליסָאּפװ רעדָא "ךעלקעּפז םיבורק ערעיז ןופ ,םייה רעד
 יִּפילע .ןקיש ייז טגעלפ ןעמ ןעמעװ ,יד ןּבעל םעד ןעװעטַאר שממ ןגעלפ ךעל
 ןופ ,קרַאמענעד ןופ גרוּברעטעּפ ןיא ןלעטשַאּב ןענעק ײז ןעמ טגעלפ בור
 =ןצ ,טיווקסיב ,סטעפ ,ןוורעטנָאק עטסעּב יד ןעמוקַאּב ךיז ןגעלפ סע ןענַאװ
 | ,המודּכו יט ,רעק

 בור רעד זַא ןיימ ךיא .ןעמוקַאּב ךעלקעּפ עלַא טינ ךיז ןגעלפ סיוועג
 ךרעּב ןופ ךיא ּבָאה ,לשמל ,ױזַא ..ןשטייד עקירעגנוה יד יײּב ןּביילּב טגעלפ
 =ַאּב ,גרוּברעטעּפ ןופ טקישעג רימ ןּבָאה רעדניק ענײמ עכלעו ,ךעלקעּפ 0
 ןוא ןטינשעצ ןעװעג ןענייז ףניפ עכלעװ ןופ ,25 רָאג דנַאלשטיײד ןיא ןעמוק
 ?ןקַאּב ןגעלפ עכלעוװ ,םירױטקָאד רעדָא ןריציּפָא ןעװעג ןענייז סע .,.!קידייל
 ,(+ טפרַאדַאּב ןּבָאה יז רעדייא ,ךעלקעּפ רעמ ןעמ

 :עג ןענייז ןשטנעמ ואוו ,רבק ַא ןעוועג ?רעגַאלװ רעד זיא רעּבָא ללכּב |
 ,ענעגנַאפעג יד ײּב ליפעג רעקידנשרעה רעד .טייהרעקידעּבעל ןּבָארגַאּב ןעוו|
 ?טיא ןכלעוװ ,טיוט:רעגנוה ןרַאפ קערש רעד ןעװעג זיא ,עטריטסערַא יד ייּב יו
 ,ןסטנעמ ייּב יװ ,רעקיּבלעז רעד ןעװעג זיא קערש רעד .טליפעג טָאה רעכעל
 ףקיטשרעד טינ ךיז ןלָאז ייז ,ארומ ןּבָאה ןוא טפול קינײװ וצ ןּבָאה עכלעוו
 םענעגנַאפעג ןכעלטיא ןּפַאכמורַא טגעלפ רעכלעוו ,ןעוועג סָאד זיא קערש:טיוט ַא
 ..!ןקיגײּפ קידנעטש םיא טגעלפ ןוא

 6 ב

 עטױיציפילַאװקיסוג טױפּב ןוא עקיטיינ ײלרעלַא טּבעלעג ךיוא ךיז טָאה רעסעב (*

 יד ןיא וליפא ,ןבעל ןרעײרּפ א יא ,ןסע ןרעסעּב א יא ןעמוקאב ןגעלפ עֿכלעװ ,רעטעּברַא

 אתמודּכו רעסָאלש ,רעכוק ,רעצעזרעּביא :טּבעלעג טכעלש טינ רָאג טפָא ,לשמל ,ןּבָאה יוזַא ,טעטש
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 וע

 לָאטיּפש רעד
 ,בנולײצרעד רענעסירעגרעּביא רעד וצ קירוצ םוא ךיז ךיא רעק רעטציא
 .,,רעגָאל ןיא רעטכיר-סגנושרָאפסױא םעד ןופ ןעמוקעגקירוצ ןיּב ךיא ןעוו

 רימ טָאה רעכלעװ ,ריציפָארעטנוא רעשיסור:שידי רעקיבלעורעד רימ טָאה
 רע זַא ,ןעוועג עידומ ,רעגַאל ןיא ןעמוקנײרַא ןיימ ייּב טנגעגַאּב קיצרַאה ױזַא
 דּבכמ ןוא ןסירגַאּב וצ ךימ שינעּבױלרע ַא ןעמוקַאּב ןּבָאה םירבח ענייז ןוא
 ףעגַאל ןיא ןעגנַאגעגקעװַא ךיילג םיא טימ ןיּב ךיא  ,ייט לזעלג ַא טימ ןייז
 יד ןופ רעייטשרָאפ יד ואו ,?רעמיצ:םוירָאטַאלוּבמַא ןקנינײלק ַא ןיא אפוג
 טימ ןוא דובּכ ַאזַא טימ טנגעגַאּב ךימ ןּבָאה טרעשדלעפ ןוא ןטַאדלָאס עשידיי
 םוצ ןיִּב טרירעג ןעװעג ןיּב ךיא זַא ,טײקנּבעגרעּביא רעכעלרעדירּב ַאזַא
 | | ייןעגייוו

 טָאה סע -- ,ןסע וצ סָאװ ,שיט ןטיירגעג םעד ףיוא ןעוועג ךיוא זיא סע
 ,!רעקוצ ןייק טיג ןוא רעטוּפ ןייק טינ וליפַא טלעפעג טינ

 ןעװעג עידומ ןּבָאה יז זַא ,ןסיװ וצ ןּבעגעג םירבח יד רימ ןּבָאה ָאד
 א עכלעװ ןופ ,לָאטיּפש:רעגַאל םעד ןופ םיױיױטקָאד יד ןעמוקנָא ןיײמ ןגעו
 םעד טימ םיריוטקָאד עקינייא זַא --- ןוא "טנעקעג ךימ ןּבָאה; לסיּב עשּביה
 רעד טימ ןדײררעּביא ןיא ןטלַאה שארּב ןײטשניּבור 'ה רָאטקַאד:רעּכױא
 ןיא ,ןקנַארק סלַא ,ךימ ןריפרעּבירַא ןגעװ רעגַאל ןופ טכַאמ רעטשרעּביױא
 ןטצעל םעד רַאפ ףימ ייּב ךיז ןּבָאה ,קידנגָאז תמא םעד  .לָאטיּפש:רעגַאל
 טינ גנַאל ןיוש ךימ טָאה עכלעװ ,קנערקיץרַאה ַא ןופ םינמיס ןויװַאּב גָאט
 ,,טקַיורמואַאּב

 ,רעגַאל ןופ רָאטקַאד ןשטייד םעד רימ וצ טכַארּבעג ןעמ טָאה דלַאּב
 =רעּבירַא ךיילג ךימ זומ ןעמ זַא ,ןענופעג ןוא טרעהעגסיוא ךימ טָאה רעכלעוו
 | ,לָאטיּפש ןיא ןריפ

 עגנירג ןייק טינ ןעועג זיא לָאטיּפש ןיא רעגַאל ןופ ןריפרעּבירַא רעד
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 זיּב ,החריט ליפ טסָאקעג סָאד טָאה ,םירױטקַאדײלָאטיּפש ,םירכח עניימ ןוא ךַאז
 .ןריפוצרעּבירַא ךימ שינעגיולרע יד טלעוּפעגסױא ןּבָאה ייז

 ןײק ןיוש ןענייז ָאד .רעגַאל רעדנוזַאּב ַא ןעוועג זיא לָאטיּפש רעד
 עטכײל טיובעגסױא ןועװעג ָאד ןענייז יז טָאטשנָא .ןעװעג טינ רעּבירג
 עכלעװ ,ךעלעטערּב עקניניד ןופ ךעלזייה ןעװעג ןענייז סָאד ;םינינּבַײקַארַאּב
 ,ןלעטשפיונוצ ןוא ןעמענרעדנַאנופ גנירג ןזָאלעג ךיז ןּבָאה

 ,םינינּב עכלעזַא תורוש ייווצ טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה לָאטיּפש רעד
 רעטריקורב-טינ ַא ךרוד רערעדנַא רעד ןופ ענייא טלײטעגּפָא ךיז ןּבָאה עכלעוו
 | ,סַאג-

 ,טניװ רעקידחרזמ=ופצ ַא רעדָא .ןופצ ַא ןזָאלּברעדנַאנופ ךיז טגעלפ
 ןוא ןּבייהפױא רעמוז רע טגעלפ -- ,קסרעשט ןיא טפָא יװַא טזָאלּב רעכלעוו
 ,ןגױא יד ןעמעלַא קידנטישרַאפ ,דמַאז טימ ךעלגרעּב עצנַאג םוטעמוא ןטישנָא:
 :רָאג ךעלעווייא עקניגיילק יד ךרוד יד ןליקּפָא דלַאּב רע טגעלפ --- רעטניוװ:
 טניװ רעד טגעלפ רעטניװ יא ,רעמוז יא רעּבָא ;םירדח עטמערַאװרעד סָאװ
 רעד זַא ,ןטכוד ךיז טגעלפ סע זַא ,קַארַאּב םעד ןעלסײרטעצ קרַאטש יװַא
 | | ,רעדנַאנופ דלַאּב ךיז טלַאפ ןינּב רעצנַאג-

 רָאּפ ַא ןעװעג זיא רעגַאל רעד .עקידמאז ַא קסרעשט ןיא ויא דרע יד
 ,לכייט רעקיטָאלּב ַא וצ טרַאּפשעגוצ ,טָאטש ןופ טי רעטעמָאליק-

 םעד ןיא ,ןטרָאד .טנֹװָא ןיא טעּפש טכַארּבעג ךימ ןעמ טָאה לָאטיּפש ןיא
 רעקניניד ַא טימ ןעוועג זיא סָאװ ,לרדח ןלָאמש ַא ןיא .ה .ד ,?ָאניזַאקװ=םיריוטקַצד
 יד רימ ףיוא טרַאװעג ןּבָאה --- ,ןקַארַאּב יד ןופ םענייא ןופ טמַאצעגּפָא לטנעווי
 ןַאמ ַא ,רעגַאל ןופ םירױטקַאד עשירעטילימ עשידיי ןוא עשיליוּפ ,עשיסור-

 ןָאטעגנָא רימ ןוא ךעלצרעה טסירגַאּב ךימ ןּבָאה עכלעוו ,קיצנַאװצ ןוא עכעלטע
 ,דֹובּכ סיורג-

 רענליוו ןיא עגַאל רעד טימ טנַאקַאּב שטנואוו רעייז ףיוא ייז ּבָאה ךיא
 ףיז ןּבָאװה סעומש רעכעלדנײרפ רעזוא ןוא ערעשטעװ רעזנוא .טנַאקי
 ,טכַאג רעד ןיא טעּפש זיּב .,ןגיוצרַאפ

 זיא רעכלעװ ,קַארַאּב םענײמעגלַא ןַא ןיא טרָא ןַא ןעמוקַאּב ּבָאה ךיא
 .לָאס ױעשיסור רעכיוה ַא טָאה סנגרָאמירפ .טיאלוח טימ טקַאּפעגנָא לופ ןעוועג-
 קידנּפַאלקנָא ,לוק ןכיוה ןוא ןגנערטש ןקידנלעפַאּב ַא .טימ ,יָאשרַאטסח ,טַאדי
 סָאװ ,עקנַארק יד "!יַאװַאטסװ !יַאװַאטסווש :ןעיירש ןּבױהעגנָא ,ךעלטעּב יד ןיא
 ןשַאװ ןעמונעג ךיז ןּבָאה ,ןענַאטשעגפױא ןעניז ,ןײטשפיוא טנעקעג ןּבָאה
 ףיוא טיורּב ןלײטרעדנַאנופ ןגמונעג !יָאשרַאטס/ רעקיּבלעז רעד טָאה דלַאּב
 ןגעלפ ןײלַא עקנַארק יד .קיטש ןייא ןעייווצ הַאפ טּפָא קידנּבעג ,תעל:תעמ ַא
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 =ןַאניפ ,טכַאמעג ןײלַא ןּבָאה יז עכלעוו ,ךעלעכלעש ענרעצליה ףיוא םעדכָאנ
 ןשיװצ ןלייטעצ ,טעטיזיצערּפ רעקידריוװקרעמ ַא טימ טיורּב םעד קידנגעוורעד
 ,אכּבה קמע םעד ןיא ,ָאד ךיז טגעלפ ןטלעז טינ .סעיצרָאּפ עטלעּפָאד יד ךיז
 ,"טיורּבש עקידעגָאלק עלעקיטש ןקיטשינ םעד טימ לדנַאה רענרעדָאמ ַא ןּבײהנָא
 ,ןעמוקַאּב טשרָאקָא טָאה רעקנַארק רעד ןכלעוו

 .קנַארק זיא סָאװ ,רענעמור רעקנַארק רעווש ַא טגיל רימ ןופ טייוו טינ
 ּברַאפ עכעליולב יד ,ןגיוא ןוא ןקַאּב ענעלַאפעגנייא ףיט יד .רעד רעד ףיוא
 ףעכעלכעלפרעּבייא רעד ,רעגניפ ןציּפש יד ןופ ןוא ןרעיוא יד ןופ ,זָאנ ןייז ןופ
 .עקרַאטש יד ,טסורּב רעד ןיא ןליּפש ןוא ןגעז רעד ,םעטָא רעטפָא רעייז ןוא
 רעד זַא ,ףיורעד ןזיוועג טָאה ץלַא סָאד -- טײקפַאלש ןוא טײקטרעגָאמעגּפָא
 "ר ןשיװצ .עטלײצעג ןענייז געט ענייז זַא ,לָאמש רעיײז טלַאה רענעגנַאפעג
 טינ .רענייגיצ עשינעמור לסיּב עשּביה ַא ןעועג ןענייז רענעמור ענעגנַאפעג
 ךיז טָאה רעכלעװ ,רעגײגיצ ַאזַא טגיל רענעמור ןקידנּברַאטש םעד ןופ טייוו

 סע .טיורּב םעד םיא טימ טלײטעצ עלעכלעש רענרעצליה ןייז ףיוא סָאװ-רָאנ
 טמענ רעניײגיצ רעד יװ ,הקולח רעד ךָאנ טונימ רָאּפ ַא ןעגנַאגרַאפ םיוק ןענייז
 .ןגיוא יד רַאפ רענעמור םעד ייּב ןעיירד ןָא יז טּבייה ןוא ןסָאריּפַאּפ רָאּפ ַא סיו רַא
 טימ טרעװ רענעמור רעד .טינ ײטשרַאפ ךיא סָאװ ,סעּפע ייּברעד טדער רע
 ;ףיוא גנולצולּפ ןצנַאלג ןגיוא ענעשַאלעגסיוא בלַאה ענייז ,טגערעגפיוא לָאמַא
 יו ײטשרַאפ ךיא עכלעוו ,רעטרעוװ רָאּפ ַא קיטסַאה רענייגיצ םעד טפרַאװ רע
 =רעד רעגעמור רעד ,לָאש ןייז סױרַא ךיג ףיוא טּפַאכ רענייגיצ רעד .טינ רעט
 טפלעה ןיא :טפלעה רעד ףױא טליײטעצ רע ןכלעוו ,טיורּב ןייז םיא טגנַאל
 =ור םעד ּפָא רע טיג ןסָאריּפַאּפ ייווצ טימ נ טפלעה עטייוצ יד ןוא וצ רע טמענ

 .,רעגעמ
 =נטלַאה םיוק ,רענעמור עקירעגנוה יד יװ ,ןעזעג ןטלעז טינ ּבָאה ךיא

 .:עלעקיטש ןטצעל םעד םירבח ערעײז ןפיוקרַאפ ןגעלפ ,סיפ יד ףיוא ךיז קיד
 ןעק ןרעכיור םוצ הוואּת יד זַא ,בגא טוײוװַאּב סָאד ...!סָאריּפַאּפ ַא רַאֿפ טיורּב

 .עטױכ ןעזעג ןטלעז טינ ּבָאה ךיא !רעגנוה ןטסרעווש םעד רַאפ רעקרַאטש ןייז

 ַאּפ ןטרעכיוררעד-טינ ןטשטעווקרַאפ ַא טימ ןגעלעג ןענייז עכלעוו ,רענעמור

 .ירענייצ יד ןשיװצ סָאריּפ
 'ךיא .לָאטיּפש ןטימ ןענעקַאּב ןביוהעגנָ םירבח יד ךימ ןּבָאה גָאטייּב

 =עיורט םעד ןענַאטשרַאּפ דלַאּב ּבָאה ןוא םיא וצ ןקוקוצ ןּבױהעגנָא ךיז ּבָאה

 ,תמא ןקיר
 עקיזָאד יד ןוא קנערק ןייא ףיוא ןטילעג עקנַארק עלַא ןּבָאה ךעלטנגייא

 ןופ םזינַאגרָא ףעטרעגנוהעגסיוא קרַאטש רעד .רעגנוה ןפורעג ךיז טָאה קנערק
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 ןוָאל טינ ןופ חוּכ ןכעלריטַאנ ןייז ןרָאלרַאפ טיי יװַא טָאה םענעגנַאפעג םעד
 ןָאילוּב:גנורענרערד ןימ ַא ןרָאװעג זיא רע סָאד ,חוּכ:ץנעטסיזער ןייז ,ךיז
 ףימ ןעװ ,רעּבירעד .קנערק ײלרעלַא ןופ ןעמזינַאגרָאײָארקימ ײלרעלַא רַאפ
 סופיט ,עירעטנעזיד טימ ,עזָאלוקרעּבוט טימ ןקנַארק ַא ךיז רַאפ סַאהעג ןּבָאה
 לייוו ,לּכ?םדוק ןקידנרעגנוה ַא סלַא ןטכַארטַאּב טוומעג םיא רימ ןּבָאה -- ,וו .זַא ןוא
 אליממ ןיוש טָאה עכלעװ ,קנערקײדנורג ןייז ןעוװעג ןיא רעגנוה רעד רָאנ
 יא ,קנערק עקיּפעלק ײלרעלַא טימ ךיז ןעמעננָא ןגנירג ןייז יא ןעוועג םרוג
 עקיזָאד יד ןופ טייקכעלברעטש עטרעהרעד-טינ יד יא ,ףיולרַאפ ןרעווש םעד
 =ַאְל רעקסרעשט ןיא ןעמוק ןיימ ןופ ּבײהנָא ןיא רָאג זיא ,לשמל ,ױזַא .קנערק
 יָנֲא ןופ ךיילג טָאה עכלעוו ,עירעטנעזיד ןופ עימעדיּפע ןַא ןכַארבעגסױא רעג
 (םצ20216084 ףױלרַאפ ןזענערגנַאג ןטסרעװש םעד ןעמונעגנָא ןָא בייה
 ןוא סקעז יוו ,רעמ ןברַאטש ןגעלפ סע עכלעװ ןֹופ ,24081460022)
 !טרעדנֹוה ןופ קיצנייג

 !קנערק ענױזַא ןעמוקייּב ןוא ןסייּבניא טנעקעג םירוטקָאד יד ןּבָאה יו
 ןופ ענעגנַאפעג יד ןטיהרַאּפ טוומעג ןעמ טָאה לכיםדוק זַא ,רָאלק זיא סע
 יד ןרענרעד ןכרוד .ה .ד ,הוּכיץנעטסיזער רעייז ןּבייה םעד ךרוד קנערק עניוזַא
 זַא ,ןלײה םייּב ןגרָאז טזומעג ןײלַא לָאטיּפש רעד ןיוש טָאה ןַאד ןץ"עטגוזעגח
 לָאטיּפש רעד רעּבָא טָאה ואוװ !רעװ טרענרעד קירעהעג ןלָאז עקנַארק יד
 ךָאד זיא סע ?עקנַארק יד רַאפ ןייּפש ןעמוקַאּב וצ טײקכעלגעמ יד טַאהעג

 ןבעג טנעקעג טָאה לָאטיּפש רעד קינײװ יו ,ןטגָאזעגףּבױא םעד ךָאנ רָאלק
 .עקנַארק ענייז ןסע

 יד ןַא ,ךיא ןיימ ,םילשמ עקידנרירטסוליא קיטיײינ ךָאנ ןענייז סע ּביוא
 .!תועדה לכל ןגינעג ןיוש ןלעװ ייווצ עקידנגלָאפ

 ?טַארדַאװק ַא ןופ תטש ַא ףיא ןענופעג ךיז טָאה ןקַארַאּב יד רעטניה
 ןפרַאװסױרַא טגעלפ ןעמ ואװ ,ּבורג עפיט רעטעמ ּבלַאה ךרעּב ַא רעטפַאלק
 יד ןיא רימ רַאפ טָאה ןעמ ןעװ ,לָאמניײא .ךיק ןופ ןכַאז ענעפרָאװעגּפָא עלַא
  סעקטשער עטפַאהלקע עניװַא טימ רעמע ןַא ּבורג ןיא ןפרָאװעגסױרַא ןגיוא
 ּפַאכ ַא ,םעד ףיוא טרעיולעג טָאה עכלעו ,ץַאק עקירעגנוה ַא טָאה ,ןייּפש ןופ
 םייּב ןגעלעג יא סָאװ ,רעּבָא רענעגנַאפעג רעד .ּבורג ןופ סָאװ סעּפע ןָאטעג
 ,ץַאק יד ּפָאק ןרעּביא ןָאטעג ץעז ַא טנעמָאמ םעד ןיא קַאלוק ןטימ טָאה ,בֹורג
 טניוושעג יז טאה סַאדלָאס רעד .זיײּפש יד ליומ ןופ ןוָאלעגסױרַא טָאה עכלעוו
 י!ןסעגעגפיוא ןוא טּפַאכעגוצ

 .לַאפ ַא ךָאנ



 ײמַאז ַא רעיײז ,טנָאמרעד ןיוש ּבָאה ךיא יװ ,דרע יד זיא קסרעשט ןיא
 ,לָאמַא עז טנעקעג ןטלעז רָאנ הסיפּת רעד ןיא ָאד ןעמ טָאה זָארג .עקיד
 =ץצס ַאזַא טקרעמַאּב ךיא ּבָאה ,"רעגַאלװ ןופ ףיוה ןרעּביא ךיז 'קידנּפעלשמורַא
 ענעסקַאװעג-ןיילק יד ואוו ,טרָא ןַא ןיא ,טנַאװ ַא ייּב ףיוה עלעקניוװ ַא ןיא :ענ
 =עג זיא ,טקינײרמוארַאפ קרַאטש ןייז טזומעג ןּבָאה ךעלעזערג ערעטיש ןוא
 ןוא טַאדלָאס רעשינעמור רענעגנַאפעג ַא דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגעל
 .!זָארג עקיזָאד יד ןעגנולשעג ןוא ןסירעג קיריג טָאה

 ןוא ,ןָאטּפױא טנעקעג רעגנוה ןימ ַאזַא ייּב םיריוטקָאד יד ןּבָאה סָאװ טגייה
 ..?טַאהעג טינ לָאטיּפש רעד טָאה ןטנעמַאקידעמ ןייק זַא ,ךָאנ טרפּב

 טכַארּבעג ןּבָאה עכלעוו ,ןלָאטיּפש עשיגרוריכ ןענעכער טינ ןלָאז רימ בוא
 יַּפש עקירעּביא עלַא ןיא זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,ןצונ ןסיוועג ַא קפס םוש ןייק ןָא
 :ןַאפעג רַאפ ןלָאטיּפש יד ןופ טייהרעמ רעטסערג רעד ןיא טסייה סָאד ,ןלָאט
 !ןײז טנעקעג טינ דיר ןייק קנערק ַא ןלייה ןופ טָאה ,ענעג

 ,םענעגנַאפעג םעד טנידעג טוג ןלָאטיּפש יד ןּבָאה ןגעווטסעדנופ ןוא
 ןופ ןרעװ וצ רוטּפ ,טייצ רעצרוק ַא ףיוא םגה ,טייקכעלגעמ יד םיא קידנּבעג
 טגָא עג ןוא ןּבירטעג םיא טָאה עכלעװ ,ךרּפ:תדובע רעד ןופ ,עגרָאטַאק רעד
 | ,,ןייֹרַא רבק ןיא

 עלַא יד וצ ןעמענַאּב דשח ןסיורג ַא טימ ללכּב ךיז ןגעלפ ןשטייד יד
 .רַא-גנַאװצז רעכעלקערש רעד ןיא  .רָאטקָאד ַא ןטעּב ןגעלפ סָאװ ,ענעגנַאפעג
 :תוּכמ "סעקַאליופע ענױזַא ןגָאלש רעעזפיוא יד ןגעלפ טנַאק רעגליוו ןיא "טעּב
 רעּבָא "...וד טסליװ ןלעמוּב ! ןעטײּברַא טכינ טסליו ,רעצנעלּוַאפ ,ודח :חצר
 וצ םירעװ ענירג טימ םענעגנַאפעג םעד ןעמוקסיוא ךיוא טגעלפ קסרעשט ןיא
 ןעמענַאּב ךיז ןגעלפ---עשיסור יו ,עשטייד---םיריױטקָאד יד ...רָאטקָאד ַא ןעמוקַאּב
 יפָא טייקכעלגעמ יד ןּבעג יז ןגעלפ ןוא ענעגנַאפעג ענױזַא וצ ןַאמוה רעייז
 .טעּברַא רערעװש רעייז ןופ לָאטיּפש ןיא ךיז ןעורוצ

 ןיא ןעמ טָאה טעּברַא רערעװש רעקיזָאד רעד ןופ ליב ןקידעּבעל ַא
 :ןרעגַאל יד ןיא ןוא ןסַאג יד ףיוא ןעז טנעקעג קידנעטש קסרעשט

 ןפיט םעד ןיא רעמוז ,רעדער עצנַאג יד טימ טעמּכ טקַאהרַאפ טייטש סע

 .ןגָאװ רענעדָאלעגנָא רעװש רעייז ַא ןוא רעסיורג ַא ,יינש ןיא --- רעטניוװ ,דמַאז
 נייא ,םישוּבלמ ענעסירעצ ערעײז ןיא ענעגנַאפעג רעמ ןוא קיצרעפ?קיסיירד
 ןפיט ןיא סיפ יד טימ ךיז קידנרַאּפשנײא ,ןגָאװ ןיא קירטש טימ טנַאּפשעג
 ענעגיוצעגסיוא טנרָאפ ךָאנ ,עטגנערטשעגנָא קרַאטש טימ ,יינש רעדָא דמַאז
 םיא ןריפ ןוא ןגָאװ םעד ןּפעלשוצסױרַא תוחוּכ עלַא ןָא ןדנעוו --- רעזלעה
 ,רעטייוו

24 



 רעעזפיוא ןשטייד םעד ןופ שטייּב יד ּפָארַא ךיז טזָאל טייצ וצ טייצ ןופ
 | | י ,| לרעק ,ןעטײּברַא טכינ טסליווא רעטרעול עקידגרָאצמירג עגייז ןרעה ךיז ןזָאל סע ןוא םענעגנַאפעג ַא ןופ ןקור ןרעּביא;

 ,.םענעננאפעג םעד ןופ ןגיוא יד ןיא טגיל --- שואי ןוא קילגמוא ןזָאלצינערג ןופ ,ןשטנעמ ןטרעטַאמרַאפ טיוט םוצ זיּב ַא ןופ קורדסיוא רעצנַאג רעד רעּבָא ,ןלָאװשעג ןעמעלַא ייּב טעטּכ ןענ ,ייז סיפ יד .רעסַאװ טימ עטליפעגנָא יװ ױזַא ,ענעלָאװשעג ,עכיײלּב --- ךעלגירג םורייפ:לע ןענייז ,פָא ךיז ןעור ייז ןעו ,רעטעּברַא יד ןופ רעמינּפ יד
 ףיוא ןשטנעמ עטנַאּפשעגנייַא יד ןופ רענעי רעדָא רעד טלַאּפ ןטלעז טינ

 סַאג ןפיוא ָאד ךיז טְקִיורַאּב ןוא פיל יד ףיוא םיוש ןקיטולּב טימ דרע רעד
 | | ,,קיּבייא ףיוא

 ימוא ַאוַא וצ ןשטנעמ טגנערּב עכלעוו ,המחלמ יד ןייז לָאז טכולפרַאפ
 | .!טיײקדליװ ַאזַא וצ ןוא קילג

 ךשמ םעד ןיא םעדכָאנ ןוא לָאטיּפש ןיא ןעמוקעגנָא ןיּב ךיא ןעוו ,טייצ רעד וצ
 ןעוועג קסרעשט ןיא ענעגנַאפעג רַאפ ןלָאטיּפש יד ןענייז ,1917 רעמוז ןצנַאג ךופ
 ןטסערג םעד ןטילעג טסלָאמַאד ןּבָאה יז ..רענעמור טימ רקיע רעד טליפעגנא
 -- טײקכעלקנערק עטסערג יד ןויװעגסױרַא יז ןּבָאה רעּבירעד ןוא ,רעגנואק
 :עמור יד ,טעטילַאטרָאמ --- טייקכעלּברעטש עטסערג יד ןוא --- טעטידיּברָאכ
 ,עכיוה ,סנטָאש יד יװ ,ךעלעמַאּפ רעגַאל ןיא ןגעװַאּב ךיז ןגעלפ ןטַאדלָאס עשינ
 יד ףיוא םידגּב-רעּביױא עשירעטילימ טימ ,עטנערּברַאפ ןוז רעד ןופ ,עצרַאװש
 ףוג ןטרעגָאמעגּפָא ךעלקערש םעד ןעז טזָאלעג טנרָאפ ןופ ןּבָאה סָאװ ,ןעלסקַא
 ,ןטײװ ןופ ןלייצ טנעקעג טָאה ןעמ עכלעװ ,ןּפיר עקידעקעטשסױרַא יד טימ
 עכיױה רעײז ןציה עטסערג יד ןיא רעמוז וליפַא ןגָארט יז ןגעלפ ּפָאק ןפיוא
 םינּפ רעייז .(ןעלטיה ענעצלעּפ עכיוה ,עקידכעלייק) "סעכַאּפַאּפװ עגנירג רעּבָא
 טפָא ךיז ןגעלפ ײז .שואי טימ -- ןגיוא ערעײז ,ןדייל טימ לֹופ ןעוועג זיא
 ךיא .ןענַאטשרַאפ טינ שינעמור ןייק ךיא ּבָאה רעדײל ;רימ וצ ךיוא ןדנעוו
 ןופ ןּבײהנָא טגעלפ ײז ןופ רעכעלטיא טעמכ זַא ,טקרעמַאּב רעכָא ּבָאח
 יד :סָאד טסײה ,טצעועגרעגיא רימ סָאד טָאה ןעמ יװ ;?ַארודַאמ ילרָאשטײ
 טָאה יז ןופ רעכעלטיא טעמּכ סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג זיא סָאד ! ײװ ןעוטס סיפ
 ,טוּב רָא ק ס ןרעווש ַא ךָאנ טַאהעג קנערק עקירעּביא עלַא ץוח

 ,טייקכיג ַא טימ ןּברַאטש ןוא ןלַאפ ײז ןגעלפ טירט ןכעלטיא ףיוא
 טכוד :ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ,םיריוטקָאד ,זנוא סרעדנוזַאּב ךיז טָאה עכלעוו
 ,ליומ ןיא סָאריּפַאּפ ַא קידנטלַאה טפָא ,טױערעג ןוא ןענַאטשעג רע זיא סָא ךיז
 ןטרעלקרַאפ ַא טימ ,רעטיוט ַא -- ןיוש רע טגיל םורַא עדנוקעס ַא ןיא ןוא
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 טכודעג טפָא רימ ךיז טָאה סע ..טינ טעז ןוא טקוק סָאװ ,גיוא ןַא טימ ,םינּפ

 ןשטנעמ עטרעטַאמרַאפ ,עכעלקילגמוא יד ןופ ןגױא עטיױט יד זַא ,ייּברעד

 יײ!??סָאװרַאפ/ :טגערפעג ןּבָאה ,ןײרַא למיה ןיא קידנעעז טינ טקוקעג ןּבָאה סָאװ

 טייקכיג עקידכרע:יפל יד זיא ןעגנוטכַאּבָאַאּב עניײמ טול |

 שיטסירעטקַארַאכ ץנַאג טיוט ןופ טייקידגנולצולּפ יד ןוא

 !טיוטרעגנוה םעד רַאפ

 =סגנונעּפָאה ייּב קיטקַארּפ רעשּביה ַא טימ םיריױטקָאד ןענעק ,לשמל ,יױזַא

 רעד ןעװ ,טייצ יד ןעמיטשַאּב רעקינײװ רעדָא רעמ בור יּפ-לע עקנַארק עזָאל

 ,טעז ריא :ךעלגעממוא סָאד זיא טיוטרעגנוה םעד ייּב .ןּברַאטש טעװ רעקנַארק

 ךוא קיניזטסואװַאּב ץנַאג ןגָארפ ערעייא ףיוא טרעפטנע סָאװ ,ןקנַארק ַא ,לשמל

 עשּפיה טָאה רע זַא ,ןעניימ טנעק ריא .סלוּפ ןטכעלש רעייז ןייק טינ ךָאנ טָאה

 יּפָא רָאנ ןקנַארק םעד ןופ ךיז טָאה ריא יװ רעּבָא ,ןבעל העש עכעלטע

 ןױש ויא רעקנַארק רעדז -- ןוא רעשדלעפ רעד ךײא ןיש טפור ,טױעקעג

 ןיא םּתסהןמ גנונײשרע רעקיזָאד רעד ןופ הּביס יד טגיל סע "..!ןּברָאטשעג

 יםזינַאגרָא ןקירעגנוה םעד ןופ תחוּכ?ץנעטסיזער םענעלַאפעגּפַארַא רָאג זיּב םעד

 ײרַאפ רעמ ךָאנ ךיז טָאה ןטַאדלָאס עקירעגנוה יד ןופ טייקכעלּברעטש יד

 =טעּפש םעד ןיא טשרעהעג טָאה עכלעו ,טלעק רעסיורג רעד תמחמ טרעסערג

 עיצַאניּבמָאק עטסגרע יד זיא סָאד -- טלעק טימ רעגנוה ,7 ןופ רעטניוו

 . דנַאלשטיײד טָאה םינימה לּכמ ןלַאירעטַאמ:ץייה ןיא ןוא .םענעגנַאפעג ַא רַאפ

 ןיא ןקַארַאּב יד ןופ ךעלעווייא יד וליּפַא .תוקחד עסיורג ַא טליפעג טסלָאמַאד

 רעצרוק ץנַאג ַא ףױא רָאנ רדח םעד ןעמערַאװרעד ןגעלפ עכלעװ ,לָאטיּפש

 =טבנג ןגעלפ ןטַאדלָאס יד !ןצייה וצ סָאװ טימ ןעוועג טינ ךיוא זיא --- ,טייצ

 - --!םירױטקָאד יד ןופ הצע רעד ףיוא רעדָא חשקּב רעד ףיוא ןטלעז טינ--,ןענ

 ןופ ךעלקעּפ יד טימ ןעמוקַאּב ךיז ןגעלפ סָאװ ,ךעלטסעק ײלרעלַא יד ןופ ץלָאה

 ײקיטש רָאּפ ַא ואוויץעגרע ןענטבנג וצ ןעּבעגנייא ייז ךיז טגעלפ לָאמַא .דנַאלסיױא

 יירעגניפ יד ןשיװצ םעד ףיוא ןקוק ,ךיז טכוד ,ןגעלפ ןשטייד יד ,ןליוק ךעל

 ןוא עקנַארק יד ןּבָאה בור יּפ-לע :ןטייקינײלק ןעוועג ןענייז ץלַא סָאד רעּבָא

 / !טלעק רעד ןופ ןטילעג ךעלקערש עטנוזעג יד

 ,"רעכערּברַאפ רעשיטילָאּפ ַאז ןעװעג ןיּב ךיא םגה ,ןעלנעזרעּפ ךיא

 *ײװ רעייז ךיז ןעמ טָאה דנַאלשטײד ןיא ללכּב עכלעוו טימ ,ןָאזרעּפ ַא ,ה .ד

 =רעגַאל יד ךיז טָאה רימ וצ זַא ,ןייז הדומ ױעּבָא ךיז ךיא זומ -- ,טנכערעג קינ

 ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ גָאט ןטײװצ ןפיוא ןוש .לדייא רעייז ןעמונַאּב טכַאמ

 "ד ןּבעגעג רימ לדייא רעייז ,ןעגנַאגעגוצ רימ וצ ףעש רעד זיא רעגַאל ןיא

 'ריה ךילגעמ?טסעּב יז ,טכיזּבַא יד ןּבַאה ריוו !רָאטקָאד 'הח :טגָאזעג ןֹוא טנַאה
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 =בײרַא ךימ ןלָאז ייז ,םירױטקַאד יד טּביולרע רע טָאה דלַאּב - "ןענדרָאוצנײא
 רעד ןסע ןגעלפ םיריוטקַאד עלַא ואו /ָאניזַאקװ ןופ דילגטימ סלַא ,ןעמענ
 ןטרַאד .םייה רעד ןופ ךעלקעּפ יד ןיא ןעמוקַאּב ןגעלפ ײז סָאװ ,סָאד רקיע
 ךיוא ךימ ,ןסָאלשַאּב יז ןּנָאה ;םיריוטקָאד קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ןסעגעג ןּבָאה
 ענייק ללכּב ןֹוא ךעלקעּפ םֹוש ןיק בָאה ךיא םגה ,הרבח ןיא ןעמעננײרַא
 !טױט=רעגנוה ןופ טעװעטַארעגסױרַא ךימ טָאװ סָאד .טַאהעג טינ ןייּפש ערטסקע
 .עשטייד יד רימ ֹוצ ךיז טָאה ,ןזײװסױרַא רעטייוו ךיז טעװ סע יװ ,סעד ץוח
 ,טוג רעייז ןעמונַאּב ללכּב טכַאמ:רעגַאל

 ךיא ןוא ןפלעה טנעקעג טינ רענײק רימ טָאה ןצײה םעד טימ רעּבָא)
 =עװש ךס ַא ןיא סע זַא ,גָאז ללכּב ןומ ךיא .טלעק ןֹופ ןטילעג קרַאטש ּבָאה
 =עג שטנעמ ַא ןכלעװ וצ ,רעגנוה וצ רעדייא ,טלעק וצ ךיז ןענייוװעגוצ רער
 םעד טינ טָארדַאּב רע ליפיו ףיוא ,ךעלריטַאנ ,וצ זייווכעלסיּב ךיז טנייוו

 | ,..םויק
 עכלעוו ,טלעק יד ןענַאמרעד טינ קערש ןָא ךיז ךיא ןעק רעטציא ךָאנ

 ףעקסרעשט ןיא טכַאנײּב ןייטשסיוא טזומעג םישרדח עטשרע יד ןיא ּבָאה ךיא
 | ,רעגַאל

 =טערּב ןופ ןענַאטשַאּב זיא ,לָאטיּפש ןיא ךעלטעּב עלַא יװ ,לטעּב זיימ
 =שזורטס טימ עטליפעגנַא ,קעז יײװצ ןֹופ ןענַאטשַאּב זיא טנַאװעגטעּב יד ,ךעל
 ,םענעגנַאפעג םעד רעטנוא ןגיל טגעלפ קַאז ןײא ;(רענעּפש עטלּבוהעג) סעק
 רעּבָא לײװ .ןקעדוצ ךיז רע טגעלפ ןטייווצ םעד טימ ןוא ,ענערעּפ ןימ ַא סלַא
 ןוא ןסַאּפנָא טסעפ טינ ךיז ןעק סָאװ ,לַאירעטַאמ ַא ןענייז סעקשזורטס יד
 ןוא טױה רעד ןשיװצ ןּבײלג ,רעּפרעק ןופ טוה רעד וצ ןגײלנָא שיטסַאלּפ
 .עטלַאק יד ואוו ,רעטרע=ןשיװצ עטסוּפ ןוא ןלַאנַאק ענעדיײשרַאפ סעקשזורטס יד
 ײגערטרעדמוא ,עכעלּבײרשַאּבמוא ַא סױרַא טפור ןוא ןײרַא דלַאּב טגנירד טפול
 | | .! טלעק עכעל

 +לטימ ןייא רָאנ ןעװעג זיא ןייּפ רעקיזָאד רעד ןופ ןרעװ וצ רוטּפ ידּכ
 ןטשרעטנוא םעד רקיע רעד ןעלקיוונייא ןוא טעּב ןופ קעז עדייּב ןפרַאוּפָאדַא
 ..!תושר ןיא טַאהעג רָאנ טָאה ןעמ עכלעװ ,םישוּבלמ ײלרעלַא טימ ףוג ןּבלָאה

 טכַאניײּב טָאה סָאװ ,שינעקישנָא ןַא ךָאנ ןעװעג זיא טלעק רעד ץוח
 עקידנעטש טעמּכ יד ןעװעג ןענייז סָאד .לָאטיּפש ןיא ןפָאלש ןוָאלעג טינ
 ףיז טגעלפ רעגנוה רערעטיּב רעד .טכַאנייּב ןעמוקרָאפ ןגעלפ סָאװ  ,תובינג
 יד ןשעלרַאפ ץַארַאּב ןיא רָאנ טגעלפ ןעמ יװ .ןלעטשּפָא טינ תובינג רַאפ
 לָאמַא טימ ךיז טגעלפ ,ןעלמערד וצ ןּבײהגָא רָאנ ןגעלפ עקנַארק יד ןוא טכיל
 טלַאה !בנג םעד טּפָאכ !לואַארַאקח : יירשעג רעקידלַאװג ַא סגצעמע ןרעהרעד
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 רעקידנרַאצמירג ַא ןרעחרעד ואוו:ץעגרע ןופ ךיז טגעלפ דלַאּב "...!טנוה םעד ,םיִא:
 רעדיוו אמּתסמ (+ !חומ ןרעּביא טערּב ןטימ םיא גנַאלרעד ..,?וד !ַאינַאוװח---:לוק

 ז.,!רענייגיצ רעד
 ןיא ;טכיל עשיר?קעלע סָאד ןדניצנָא ךיג ףיא רעצעמע טגעלפ דלַאּב

 טנייוו ןוא טציז רענייא רָאנ ';ךעלטעב יד ףיוא ליטש עקנַארק עלַא ןגיל קַארַאּב
 .=ַאּב רעצנַאג רעד "..!ָאטינ ןסָאריּפַאּפ ייווצ ןוא טיורּב עלעקיטש ןיימז :רעטיּב
 :טעּב יד ןופ פָארַא ןעגנירּפש ןטַאדלָאס רָאּפ ַא .רָאג זיִּב טגערעגפיוא זיא קַארי
 ,דשח רענײמעגלַא רעד טלַאפ סע ןעמעוװ ףיוא ,יד ייּב ןכוז ןָא ןּבייה ןוא ךעלי

 .רעטרעװ עטצעל יד טימ ךיז טלדיז ןעמ ;טשינרָאג בורייּפ-לע טניפעג ןעמ
 ּבלַאה ַא ןיא רעּבָא ,ןייא רעדיוװ טפָאלש ןעמ --- ןוא עלייוו עצרוק ַא טייגרַאפ-
 :ךלַאװעג רעקידגנולצולּפ ַא ףױא רעדיװ טקעװ םורַא העש ַא ןיא רעדָא העש
 יװַא ןוא ,ןטייווצ ַא טעבנגַאּב ת"ב ןיוש טָאה ןעמ :קַארַאּב ןצנַאג םעד יירשעג
 ,.רדסּכ סע טייג.

 עכעלקילגמוא יד רַאפ גָאלּפ ערעווש ַא רעיײז ןעועג ןענייז תובינג יד
 ןָאט טנעקעג טשינרָאג טָאָּה טכַאמ עשטייד יד רעכלעוו טימ ,ןטַאדלָאטי

 רעטשרע רעד ןיא טָאה טױנ ערעטיּב יד א טלעק יד ,רעגנֹוה רעד
 ןכרוד ןגעלפ עכלעוו ,ןטַאדלָאס רעטנזױט ליפ טרפַּפעג קסרעשט ןיא טײצ

 ,םלוע-תיּב ןשיטַאדלָאס ןקידלַאװעג םעד ףיוא ןרעװ ןגָארטעגרעּבירַא לָאטיּפש
 ןכעלטיא ןיא ןעמ טָאה טכַאנייּב ,לָאטיּפש ןגעקטנא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 יניא .עקנַארק עקידנּברַאטש יד ןופ ּולַאה ןיא ןעלכרָאכ םעד טרעהעג קַארַאּב
 ןעגייז ײז עכלעװ ףױא ,קעז ערעיײז טימ עטיוט יד ןיוש ןעמ טגעלפ ירפרעד
 זַאֹּב טגעלפ םינּפ רעד זַא ,טעשטרָאקעגפיונוצ ןוא טגיילעגפיונוצ ױזַא ןעוועג-
 .עטיוט רַאפ רעמיצ םעד ןיא ףיוה ןרעּביא ןגָארט ,ינק יד ןרירג

 (** רענעמור יד ףיוא רקיע רעד ןוא ,ענעגנַאפעג יד ףיוא טַאה םוטעמוא
 טָאה רעגַאל רעצנַאג רעד .ןגילפ יד יװ ,ןלַאפ ןגעלפ ייז ;טױט רעד טרעולעג
 / י.סנטָאש ןופ הכולמ ַא יו .,ןעזעגסיוא

 ןופ רָאטקַאדףעש ןטרעעג םעד טימ םיריױטקָאד יד ,םירבח עּביל יד

 ?עג חירטמ ליפ רעיײז ךיז ןּבָאה ,שארּב (לעמָאה) ןייטשניּבור ר"ד 'ה ,לָאטיּפש
 רעד דצמ רימ וצ ךיז ןעמענַאּב ןטוג םעד קנַאדַא ,ןּבָאה ןוא רימ רַאפ ןעוו

 "ע:עקשַאּב ַאּפ יָאקסָאד ןיװד, (*

 ןשינעמור םענעגנאפעגישירפ םעד ןופ זװ ,טקאפ םעד ןטלאהאב וצ ידֹּכ ,תועמשמ ('*

 רענעמור יד ,ןפ סעקטשער יד רעמוז ןטימניא ןעמ טָאה ,ןּבילּבעג טינ טשינרָאג זיא לייח

 ,,,טריפעגקעװַא שרעדנא ואוו-ץעגרעג
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 ישלַא יװ ,"רדח ןרעדנוזַאּב, ַא רימ רַאפ טלעוּפעגסױא דלַאּב ,טכַאמ רעשטייד

 *צג ,ןעמונעג ךוּת ןיא ,זיא "רדח רערעדנוזַאב, רעד .טַאהעג ןּבָאה םיריוטקָאד
 ןעװעג זיא רעכלעװ ,קַארַאּב ןופ לייט רעקניניילק ַא ןוא רעקנילָאמש ַא ןעוו
 ןצנַאג םעד ןופ טמַאצעגּפָא ךעלעטערּב עקניניד טימ ךייה רעסיוועג ַא וצ זיּב
 ןעגייז "םירדח ערעדנוזַאּבװ עיירפ ערעדנַא ןייק לייו ,זיא רימ ,רדחײקַארַאּב
 םעד טימ רשפא "עליײוורעדא ךיז ןענעגונַאּב ֹוצ ןעמוקעגסיוא ,ןעװעג טיג
 ,רדח ןטסגרע

 זיִּב זיא רעכלעוו ,קַארַאּבײעירעטנעזיד םעד ןופ לייט ַא ןעוועג זיא סָאד
 ,רדח םענײמעגלַא םעד ןופ טמַאצעגּפָא ןעוועג ךייה ןייז ןופ טפלעה ַא ףיוא

 :עקירעּביא עלַא ןופ טנכײצעגסױא ךיז טָאה קַארַאּב-עירעטנעזיד רעד
 ךָאד ןענייז סָאװ ,םיריוטקָאד ,רימ וליפא ,ריװַא ןכעלקערש ןייז ךרוד ןקַארַאּב
 קידנעײגײּברַאפ ,טזומעג ןּבָאה רימ ,תוחיר עטכעלש ײלרעלַא ֹוצ טנייװעג

 .=לעװ ,ווָא--.ב ר"ד רבח רעד .רעזענ יד ןּפָאטשרַאפ ,קַארַאּב ןקיזָאד םעד ןּבע

 טגָאלקעג ךיז רימ טָאה ,קַארַאּב ןקיזָאד םעד ןופ םיאלוח יד טלייהעג טָאה רעכ

 | .ןטלַאהסיוא טינ ריװַא םעד ןעק רע זַא ,לָאמ ערערעמ
 קַארַאכ רעזענערגנַאג רעד ןעוועג זיא ריװַא ןטכעלש םעד ןופ הּביס יד

 =ָעג םימעט עטנַאמרעדנבױא יד ּבילוצ טָאה סָאװ ,עירעטנעזיד רעד ןופ רעט
 ףעלעקיטש עטריזינערגנַאג ןוא עטליופעצ יד ,רעגַאל רעקטרעשט ןיא טשרעה

 ןּבָאה ,לוטש ןטימ הלוח ןכעלטיא ייּב ןעגנַאגעגסױרַא ןעגייז עכלעוו ,טיוהמיילש
 .חיר ןכעלקערש ןקיזָאד םעד ןעוועג םרוג

 'םעד ןופ עלעקניוו ַא ןעװעג רָאנ ויא "רדח רעדנוזַאּבא ןיימ יו ױזַא
 .?גגײא ךיא ןיּב ,םיאלוח-עירעטנעזיד יד ןגעלעג ןענייז סע ואוו ,רדח ןסיורג
 ףיא געלפ טכַאנײב ןעװ .רדח ןקיבלעז םעד ןיא ייז טימ ןגעלעג ךיוא ךעל
 :ןיר םעד רעמ ןגָארטרעּבירַא קידנענעק טינ ,ףָאלש ןופ ךיז ןּפַאככױא לָאכָא
 טרעפ ַא ןענעפע ךיא געלפ ,טלעק עכעלקערש יד ףיוא קידנקוק טינ ,ןוא חוחינ
 ךײמ ןגעק ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,רדח:ןטיוט םעד ןופ טגעלפ ,ףיוה ןפיוא

 עד ןופ ערעסעּב ןייק טינ ןעװעג זיא סָאװ ,טפול ַא ןעמָארטשוצ ,רעטסנעפ
 ,,רעשיקַארַאּב

 +רָאכ רעד ,םיאלוח יד ןופ ןצכערק יד ןרעה ךיז ןגעלפ "רדח ןיימח ןיא
 ןּבָאה סָאװ ,ענעּפָאלשעגנייא יד ןופ ןעיירשעג עדליוװ יד ,עססוג יד ןופ ןעלכ
 ..יתוללי ןוא תוללק ,ןעײרעלדיז רועיש ַא ןָא --- ןוא ןוַאמשָאק ןופ ןטילעג
 עליטש ַא ןסיײרכרוד עינָאפמיס-םוניהיג רעקיזָאד רעד ךרוד ךיז טגעלפ לָאמַא
 ףָאג ,לדיפ ַא רעדָא ,ערַאטיג ַא ןופ קיזומ עקידנעקנעב ףיט ןוא עטכַארטרַאפ
 .יליטש ןוא קַור ןרעװ עלײװ א ףיױא טגעלפ סע רעכלעוו



 םעד ףױא קידנקוק טינ !שטנעמ ַא ךיז טנייװעג ץלַא וצ --- רעּבָא

 ןרעדנוזַאּבװ ןיימ ןיא טוג ץנַאג טליפעג ןכיגניא ךיז ךיא ּבָאה םֹוניהיִג ןצנַאג
 רַאפ זיא ןּבײרש רעד !ןּבײרש -- ןוא ןעקנירט ,ןסע ןטרָאד געלפ ךיא ;'רדח
 רָאנ ּבױא ,םינימה לּכמ תוסיפּת ןגָארטרַאפ ּבָאה ךיא :רקיע רעד ןעוועג רימ
 ַא ףױא םגה ,ךימ טגעלפ ןּבײרש רעד ,ןּבײרש וצ טּביױלרעד רימ טָאה ןעמ
 =וק געלפ ךיא ואװ ,תומלוע ערעדנַא ץנַאג ןיא ןגָארטרעּבירַא ,טייצ עסיוועג
 ..שיה=לוטּב ןטכע םעד ֹוצ ןעמ

 קסרעשט ןיא ךיוא !תוסיּפּת ןיא ןּביירש טינ בורייּפ:לע ןעמ טזָאל רעדייל
 רעשיסור רעד ןוא ףעש רעשטיײד רעד ,םיריוטקָאד יד טגָאזעג רימ ןּבָאה

 ?לנ יד טימ רימ קידנּפורנָא ,"!טינ טּביירש רָאנז :א ןא ריציפָא ,"רעעזפיואש
 סואימ ןופרעד ןּבָאה ןוא טרעהעג טינ ןּבָאה עכלעוו ,ןריציפַא עשיסור ענעי ןעמ
 / . יןטינשעגּפָא

 -- ןוא טקנַאדַאּב ,טרעהעגסיוא לדייא רעיז תוצע עלַא יד ּבָאה ךיא

 ײז ,ּבײרש ךיא וַא ,ןעועג סיוועג ןּבָאה ןשטייד יד .,,ןּבירשעג רעטייוו קיור
 .ייקידנעעז טינ ךיז טכַאמעג --- ןוא רימ וצ *גנוטכַא רעייז טַאהעגח רעּבָא ןּבָאה
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 ָש

 .שינרעטסניפ רעד ןיא טכיל לַארטש רעלעה ַא
 עטשרע יד ןיא לָאטיּפש ןיא רעגַאל רעקסרעשט ןיא ןעמוקע;נָא ןיּב ךיא

 ןעצ גָאט ַא ןּבָאה ןשטייד יד .דנַאלסור ןיא "עיצולָאװער סיקסנערעקח ןופ געט
 יד ןיא םעד חוּכמ ןּביײרש וצ ןזָאלרעד טינ) ןוא דוסּב ןטלַאהעג ךַאז עצנַאג יד
 ןוא ןעיצַאּב ךיז ןלָאז ייז יװ ,טסואוועג טיּג ךָאנ תועמשמ ןּבָאה יז .ןעגנוטייצ
 רעּבָא דלַאּב ..,עיצולָאװער רעקיזָאד רעד ֹוצ ןעמענוצנָא גנוטלַאה ַא רַאפ סָאװ
 =ץקרעּביא ןַא ןגעװ ןעגנַאלק ןטײרּפשרַאפ לָאטיּפש ןיא ןּבױהעגנָא ךיז ןבָאה
 טינ טָאה רענייק רעכלעוו ןיא ,רנאלסור ןיא רָאפ טשרמולּכ טמוק סָאװ ,שינער
 רעשיסור רעד ןגעװ תועידי עטשרע יד ןויװַאּב ךיז ןּבָאה ףוס םוצ * טביולגעג
 ןּבָאה םיטרּפ ;ןכירטש ענײמעגלַא ץנַאג ןיא ןעגנוטייצ עשטייד ןיא עיצולָאװער
 טָאה ןעמ ןעװ ,רעטעּפש טײצ עשביה א טשרע .טלעפעג טײצ עגנַאל ַא ךָאנ
 ןוא עקרַאטש ַא רעיײז ןעמונרַאפ טָאה טָאװ ,עדַאגירּב ענעגנַאפעג ַא טכַארּבעג
 ןשטייד ידְו עכלעװ ןוא רּפעינד גערּב ןטכער םעד ףיוא עיציזָאּפ עקיטכיוו
 -ירּב ןוא ךעלקילגח ידּכ ,טפַאשגעגנַאפעג ןיא ןּבעגוצנָא ךיז טדערעגנייא ןּבָאה
 ןַאד טשרע .- ,"דנַאלשטײד ןיא ןשטיײד יד טימ םענייאניא ןּבעל וצ ךעלרעד

 ןוא ןקיטכיר םעד טימ ןעגנוטייצ עשיסור קַאּפ ןצנַאג ַא ןעמוקַאּב רימ ןּבָאה
 ,עיצולָאװער רעצנַאג רעד ןופ ןּבײרשַאּב ןקידתויטרפּכ

 דנַאלסור ןיא עיצולָאװער יד עכלעװ ,גנומיטש יד ןיײטשרַאפ וצ ידּכ
 ,םשור ןסיורג םעד ןוא ןטַאדלָאס עשיסור ענעגנַאפעג יד ייּב ןפורעגסױרַא טָאה
 ןיא ןקוקנײרַא רעפיט לסיּב ַא ךיז רימ ןזומ ,ייז ףיוא טכַאמעג טָאה יז עכלעיו

 רעד ןופ טנעמָאמ ןקיזָאד םעד ןיא ןטַאדלָאס עשיסור יד ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד
 ,ללכּב המחלמ-טלעוו

 ןעק דנַאלסור סָאװ ,םעד ןיא ןסור בור ןטסערג םעד ןופ טייקרעכיז יד
 רקיע יטד ךיז טעדנירג ,ןײז חצנמ טינ יז ןעק ןעמ ןוא ןעמוקייּב טינ ןעמ
 יד ןייז חצנמ ןעק ןעמ .עירָאטירעטײהכולמ רעד ןופ חטש ןקיזיר םעד ףיוא
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 ךענעק לָאז סָאװ ,עימרַא ןייק ָאטינ לייװרעד זיא סע רעּבָא ,עימרַא עשיסור
 ,טכַאמ ריא ןיא דנַאל עקיזיר סָאד ןטלַאהנייא ןוא דנַאלסור ןעמעננייא

 :חטש רעקיויר רעד ןעמעװ ייּב ,סור רעכעלטיא טעמּכ טסואװַאּבמוא טליפ סָאד
 ןופרעד .גנורעקלעפַאּב רעקיזיר ַא טימ ןדנוּברַאפ גנולעטשרָאפ ןייז ןיא זיא
 :תוּכמ טדער ןעמ ןעװ ,לטרעוו רעשיטסיניװַאש רעשיסור-טלַא רעד ךיוא טמַאטש
 -טימ ןפרַאװרַאפ םיא ןלעװ רימח --- ,דנַאלסור ףיוא ןלַאפנָא ןעק סָאװ ,אנוש ַא

 ,(!םעיַאדיקַאז ימַאקּפַאש) "!ןעלטיה
 :דנַאלסור ןיא עטסרעלוּפָאּפמוא יד ןעוועג המחלמ-טלעוו יד זיא רעטייוו

 :בורח טכַאמ ןעמ סָאװרַאפ ,ןייטשראפ טנעקעג טינ ןפוא םושֹּב טָאה ןומה רעד
 "אנוש? םעד וצ ןליפ טנעקעג טינ האנש םוש ןייק טָאה רע .דנַאל סָאד

 ןוחצנ םעד ןיא רעכיז ןעוועג סור רעטושּפ רעכעלטיא זיא ןגעווטסעדנופ
 ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טינ ךַאז יד ךיז רע טָאה שרעדנַא םערָאװ ,דנַאלסור ןופ
 ,המחלמ רעד ןופ ּבײהנָא ןקידתונוחצנ םעד ךָאנ טרפּב

 :טימ ןּבָאה טנָארפ ןשטײד ןפיא תולּפמ עשיסור עטרעהרעדיטינ יד
 ןשיסור םעד ןיא טײקרעכיז רעײז ןופ ןסור עטושּפ יד טּפוטשעגסױרַא לָאמַא
  "טנעקעג טינ ןפוא םושּב סָאד ןּבָאה ןטַאדלָאס ענעגנַאפעג יד טרפּב ןוא ןוחצנ
 :שואי ןזָאלצינערג ַא ןיא ףוס-ל2:ףוס ןלַאפעגנײרַא ןענייז --- ןוא ןייטשראפ
 ...טירט ןכעלטיא ףיוא ןרזחוצרעּביא ןּבױהעגנָא יז ןּכָאה ײ...!ןרָאלרַאפ זיא ץלַאװ

 טימ ןפמעק וצ טומ םעד ןרָאלרַאפ ןּבָאה יז ?..!דנַאלסור ןײק רעמ ָאטינז
 .קילגמוא םעד וצ ךיז ןסַאפוצוצ --- ,טגָאזעג רעסעּב ,רעדָא קילגמוא רעייז
 | .ןגלָאפ עקירעיורט ענייז ןרענעלקרַאפ ןעז ,תוחּפה לכל ,ןוא

 -שרעד טנַאקעג ללכּב טָאה ײרעשרעהנײלַא רעשיסור רעד ןופ םעטסיס יד
 ןיק טינ רעּבָא ,יײז טסייה ןעמ סָאװ ,ןגלָאפ ןענעק עכלעוו ,רעגריב רָאנ ןעיצ
 =יטַאיציניא ןַא ןּבָאה ןײלַא ,ןגרָאז ךיז חוּכמ ןײלַא ןענעק ןלָאז סָאװ ,רעגויּב
 .עלַא וצ ךיז ןסַאּפוצ ןענעק ןוא ןּבעל ןכרוד ןייג קידנעטשּבלעז ,ןײלַא ,עוו

 יד --- טרָאװ ןייא טימ ...עקידגנולצולּפ יד וצ טרפּב ,ןּבעל ןופ ןעגנורעדנע
 ןייק טינ רעֶּבָא ,טכענק רָאנ ןעיצרעד טגעקעג טָאה יײרעשרעהנײלַא עשיסור
 ..ןָאט ןוא ןטכַארט ןקידנעטשּבלעז ןוא ןעיירפ ַא טימ ןשטנעמ עיירפ

 ןטנָארּפ ןשטייד םעד ףױא תולּפמ יד ןעװעג םרוג טָאה רקיע רעד סָאד
 פד ןרילרַאפ םעד ןוא טײקנפלָאהַאּבמוא יד ,שואי םעד ןעװעג םרוג טָאה סָאד
 ןעמענַאּב ןוויסַאּפ ןצנַאג םעד טימ טּפַאשנעגנַאפעג רעד ןיא גנונעפָאה
 .י!הביבס רענעפַאשעג=ײנ רעד וצ ךיז

 עכעלקילגמוא יד ןּבעגוצ עיגָאלָאכיסּפ רעקיזָאד רעד וצ ןלעװ רימ ןעוו
 ךלעװ ,טפַאשנעגוַאפעג רעשטייד רעד ןיא ןּבעל ןופ םיאּת עטדערעגמורַא:ןּבױא
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 טײקנסלַאהַאּבמוא יד ןעמונעג ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ ,ןײטשרַאפ גנירג רימ
 .ענעגנַאפעג עשיסור יד ןופ שואי רערעטסניפ רעד ןוא

 רעד טקנוּפ ןעוועג סָאד ויא ,רעטייוו ןגייצרעּביא ךיז ןלעװ רימ יװ
 ..טפַאשנעגנַאפעג רעשטייד רעד ןיא עיגָאלָאכיסּפ רעשידיי רעד ךופ ךוּפיה

 ?ץנפיוא לעה שינרעטסניפ רעקױָאד רעד ןיא סָאה לָאמנײא טימ ןוא
 טסירגעג ןוא טקניוװעג ךעלרעדירב ,ךעלדניירפ טָאה רעכלעוו ,ןרעטש ַא ןטכיול
 ןוא ביל זיא סָאװ ,ץלַא ןּבילּברַאפ ןיא סע ואו ,םיײה רעד ןופ ,?ןטרָאד, ןופ
 / .טקנעּבעג טפָא יװַא ךיז טָאה סע סָאװ ךָאנ ,רעיס

 ,גנונעפָאה עקיטכיל ַא טעבנגעגנײרַא ךיז טָאה תומשנ ערעטסניפ יד ןיא
 רשפאמ :טלַאטשעג עטסעפ ןוא ערָאלק ַא ןעמונעגנָא זייװכעלסיּב טָאה סָאװ
 רעטציא טעװ רשפא ?רַאצ רעד קידלוש קילגמוא ןענַאג םעד ןיא עקַאט זיא
 רעדיװ ץלַא םעטסיס םעיײג ַא טימ ,ןשטנעמ עײג טימ גנוריגער רעיינ ַא ייּב
 ז .?ןרעװ טוג

 :םבײרשַאּכמוא ןַא ןטכיולעגפיוא לעה סָאה תומשנ ערעטסניפ יד ןיא ןוא
 ןגיוא ערעטסניפ יד ןופ ןלַארטש ןעמונעג טָאה סָאװ ,דיירפ ַא ,החמש עכעל
 ,..םינּפ ןטרעטַאמרַאפ ןכיײלּב םעד ןופ ןוא

 ןטַארלָאס עשיסור ןדנעוו ןּבױהעגנָא ןטײז עלַא ןופ ךיז ןבָאה רימ וצ
 (* !רעטָאפ רעכעלּבײל רעזנוא ,רָאטקָאד רערעייט ,גָאזח ;עטנוזעג ןוא עקנַארק
 / ףעזנוא ןיאק :רעדָא ?!םייה רעד ןופ טליײצרעד ןעמ סָאװ ,תמא עקַאט ןיא
 עכעלקילגמוא יד סָאװ ,סָאד ףיֹוא רעמ טרעּפטנעעג ןוא ןעגנונעפָאה עקיד ףתונדחפ ּבײהנָא ןיא ערעײז ןקרַאטשרַאפ וצ טּבערטשעג תובושת עקיד ;תמא עניימ טימ ּבָאה ךיא (** ! ןרָאלרַאפ ןצנַאגניא עקַאט ,דנַאלסור ,רעטומ
 ףיוא רעדייא ,ןגָאסױרַא טנעקעג טינ סעּפע ןוא טלָאװעג ךיז טָאה ןשטנעמ
 ;ענעגנַאפעג עשיסור עלַא טּפַאכעגמורַא טָאה ךיירפ עכעלּבײרשַאּבמוא ןָא ,,םורַא רעטניה ןופ טלעטשעג ,ךיז קידנעמעש ,ןּבָאה יז עבלעוו ,תולאש ערעייז
 ..קידנעעז ןרָאװעג ןענייז ןוא ןוקיּת - ףעייז ןענופעג ןּבָאה תומשנ עקידנעשזדנָאלּב ןֹוא ערעטסניפ ,עדנילּב ערעײז

 טרעסערגרַאפ ךָאנ ךיז טָאה ןטַאדלָאס יד ןופ גנומיטש עקידבוטפםוי יד
 :טעפש םעד ןופ ןעינש ןוא טסערפ עלַא ףיוא קידנקוק סיג ,טפול רעד ןיא טריּפשעג ךיז טָאה עכלעװ ,גנילירפ ןופ טײקטנעָאנ יד ..תורצ ערעײז עלַא  רצ ףוס ַא ןכַאמ טעװ עכלעװ ,גנואירפַאּב רעכיג ַא ףיוא גנוגעפָאה רעד ךרוד

 ןיַאנדָאר שַאג ץעיטָא ,רָאטקָאד יָאגָארָאד ,ישזאקס (+

 "ןאקשויעסאריאקשוטאמ אשאנ ָאלַאּפָארּפ, ('*
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 ײב טָאהס עכלעוװ ,גנומיטש עקידיירפ יד טרעסערגרַאפ ךָאנ טָאה ,רעטניוו

 .עיצולָאװער סיקסנערעק ןופ העידי יד ןפורעגסיורַא ענעגנַאפעג עשיסור עלַא

 ןטלַאהוצּפָא ןּביױהעגנָא םירבח עכעלטע ךָאנ ןוא ךימ ןּבָאה לָאטיּפש ןיא

 רערָא גנוטייצ ַא יז ןענעײלרעּביא ,השקּב ַא טימ ענעגנַאפעג סעּפורג עצנַאג

 ?ןעגנוטייצ עשטייד יד ןיא דנַאלסור ןגעװ טביירש ןעמ סָאװ ,יײז ןּבעגרעביא

 טושּפ ןּכָאה יז ײ? דנַאלסור ןיא רעטציא ןייז טעוװ סָאװ ,ריא טניימ סָאװ/ רעדָא

 ןגעלפ תורושּב עטוג ײּב טייצ וצ טייצ ןופ ןוא רעטרעװ ערעזנוא ןעגנולשעג

 .ןגיוא יד ןיא החמש ןופ ןרערט ןזײװַאּב יז ייּב ךיז

 ךיז טָאה רימ וצ ןטַאדלָאס עשיסור ענעגנַאפעג יד ןופ ןעמײנַאּב רעד

 .טײקסטוג ןוא טײקיצרַאה רענעטלעז ַא טימ טנכייצעגסיוא ןָא ּבײהנָא ןופ

 ןּבָאה עכלעוװ ,טנַאק רענליװ ןופ ןטַאדלָאס עכעלטסירק ןוא עשידיי יד |

 ?תואמזוג ,זיא רעגייטש רעד יװ ,טלייצרעד רימ ןופ תועמשמ ןּבָאה ,טנעקעג ךימ

 ײּפש רעד ןוא רעגַאל רעד ןָאטעגּפָא ןיוש טָאה עקירעּביא סָאד ,םיחבש עקיד

 עלַא יד טייז ןייז ןופ "טרענעשרַאפ, ןוא ןעוועג םוגמ טָאה רערעדעי :לָאט

 ,עדגעגעל ַא ,השעמיאבּב ַא ןפַאשַאּב רימ םורַא ךיז טָאה סע ןוא ןעגנולייצרעד

 ךיז טריפ ױזַא ..טייקכעלקריװ רעד וצ הריּתס ַא ןיא ןענַאטשעג זיא עכלעוו

 יד .ןעמוקסיוא טינ סעדנעגעל ןָא ןענעק עכלעו ,תוסיפּת עלַא ןיא ךעלניײװעג

 :כַארטַאּב עטסנרע וצ קשח םעד ּפָא טגָאלש ,רעמ ץלַא ,רעטײװ סָאװ ,הסיפת

 | ..ןריזַאטנַאפ וצ היטנ יד רָאג ןיּב טרעסערגרַאפ ןוא ןעגנוט

 וצ עּביל ַאזַא ןוא גנורערַאפ ַאזַא ןעזעג טינ ןּבעל ןיימ ןיא ּבָאה ךיא

 ,רימ וצ ןזיװעגסױרַא ןּבָאה ןטַאדלָאס עשיסור יד עכלעוו יד יװ ,ןשטנעמ

 טינ םינינע עכעלגעמ עלַא ןיא "תוצע ךָאנז רימ וצ ןעמוק טגעלפ ןעמ

 ןרעגַאל עלַא ןופ --- לָאטיּפש ןופ ענעגנַאפעג יד ךרוד רָאנ ,לָאטיּפש ןופ רָאנ

 ,םירױטקָאד רענעטלעז ךס ַא ,ןטַאדלָאס ןדנעװ ךיז ןגעלפ רקיע רעד ;םורַא

 - סרוק ַא (1 :ןסרוק יײלרעײװצ ןטַאדלָאס יד רַאפ רעגַאל ןיא טנעיײלעג ּבָאה ךיא

 יד טימ רערעהוצ ענײמ ןענָאקַאּב בגַא געלפ ךיא ואװ ,טכעריהכולמ ןופ

 ?עמ עכיג ןופ ןסרוק (2 ;הכולמ רעכעלטכער ַא ןיא רעגריּב ַא ןופ ןתובייחתה

 :עּביולרעד רעלעיצעפס ַא ןָא טנעיײלעג ךיא בָאה ןסרוק עדייּב ,ףליה עשיניציד

 טיג ןירעד ןשטייד יד רימ ןּבָאה ךָאד -- ןוא טכַאמ-רעגַאל רעד ןופ שינ

 | | | ...!טרעטשעג

 =עגּפָא ןּבָאה ןריציפָא עשיסור יד ךיוא רעּבָא ,ןטַאדלָאס יד רָאנ טינ

 טימ ,ןריציפָא ענעטלעז יד ןופ ןקרעמַאּב טנעקעג ּבָאה ךיא ליפיוו ףיוא ,טּבעל

 - ףיז ןענעגעגַאּב וצ ןעמוקעגסיוא טסלָאמַאד זיא רימ עכלעוו
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 יעיײז ןטייּב ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןריציפָא"רעעזפיאח עשיסור יד וליפַא
 ..ןָאטעג רעטיצ ַא יװ יז ןיא סעפע טָאה סע :דייר עכעלנייוועג עד

 יד ןכלעװ ,ןריציפָא ןופ ּפיט רערעדנוזַאּב ץנַאג ַא ןעװעג זיא סָאד
 סָאד ןוא טייז ןייא ןופ ןטילעג ןּבָאה ןריציפָא עשיסור יד סָאװ ,טיונ עסיורג
 טָאה -- טײז רעדנַא רעד ןופ םוטעמוא גוא ןַא ןּבָאה וצ ןּבערטש עשטייד
 "טייקנּבעגרעּביאפ טימ ןוא םולשּב ןבעל וצ טייהנייװעג יד ...טעװעדָאהעגפיוא
 ןיא טכַארּבעג ןשטנעמ עשיסור ךס ַא ןּבָאה -- טכַאמ רעקידנשרעה רעד וצ
 זיא ןשטנעמ לסיּב עשּביה ַא ייּב .,דנַאלסור ןופ ךיז טימ טפַאשנעגנַאפעג רעד
 ,טליפעג יז ןּבָאה וויטקניטסניא רעּבָא ,קיניזטסואװַאּבמוא טעמּכ ןעוועג סָאד
 רעייז ײז ןּבָאה טכַאמ רעשטייד רעד וצ טײקנּבעגרעּביא רעײז טימ רָאנ זַא
 עשּביה ַא ךיז ןגָאה געװ ןטַאלג ןקיָאד םעד טימ .ןרעסעּברַאפ טנעקעג עגַאל
 וצ זיִּב טשטילגעגּפָארַא גנוריפנָא רעשטייד רעגולק רעד רעטנוא ןשטנעמ לסיב
 ,רעמ ץלַא ,רעטײװ סָאװ ןשטייד יד ןּבעגרעּביא ןגעלפ ײז !הדיגּב -- רעד
 ןפוא ַאזַא ףיוא .םירבח ערעייז ייּב ןָאטעג ןוא טדערעג ךיז טָאה סָאװ ,סָאד
 .ןענָאיּפש טימ טגרָאזַאּב רעלעטיּפש ןוא ןרעגַאל עלַא ןיא ןשטייד יד ךיז ןּבָאה

 רעּבָא ,ןענָאיּפש ןעװעג ןענײז "רעעזפיואז עלַא זַא ,טינ ןיימ ךיא
 "ףטעזפיואפ ןימ ַאזַא ..ןייר טינ ןעוועג עי םינּפַא זיא ייז ןופ לסיב עשּביה ַא
 ןכוד -- ןוא ןסע טוג ,הריד ַא טַאהעג טָאה ,קנַארפ ןוא ירפ טּבעלעג טָאה
 ?יורג ַא ןעװעג ויא ןשטנעמ עקירעגנוה רַאֿפ ןויסנ רעד ,ךיוא תוריכש --- ךיז
 טָאה רעגַאל ןײא ןיא !טימעג ךיז ןּבָאה ןוא "טכוזעגח ןּבָאה ייז ןוא .,,רעס
 ,טקישעג ןעװעג זיא סָאװ ,ןכוק ןּבָארג ַא ןיא זַא ,ןזיוואּב ריציּפָא ַאזַא רימ
 ןוא םוילעגנַאװע ַא לָאמנײא ןקַאּברַאפ ןעװעג זיא ,דנַאלסור ןופ ,ךיז טכוד
 ןמיולטנַא ןופ ןַאלּפ ןייא טינ .וװ ,זַא .א רושָארּב עשיטילָאּפ ַא לָאמ ןטייווצ ַא
 זַא ,רעבירעד ךיז טײטשרױַאפ ,ןשטייד יד ןבעגעגסױרַא ןרעה עקיזָאד יד ןּבָאה
 טימ "רעעזפיואק עניװַא עלַא ֹוצ ןעמונאּב ךיז ןּבָאה ללכּב ןריציּפָא עשיסור יד

 ,דנַאלסור ןיא ןרעקמוא ךיז ןטלָאװ םידױצ עדיּב ןעװ .האנש ןוא רשח סיורג
 =ףייױַא תוחפהילכל זיא ,ןרָאװעג ןסָאשרעד טינ ּביוא ,"רעעופיואפ עגױזַא ןטלָאװ
 ..םרח ןכעלטּפַאשלעזעג ןיא ןרָאװעג ןעמונעג

 ךיז ןרעטנעעגרעד ןעמונעג סעּפע ןּבָאה רעעופיוא עקיזַאד יד טָא ןוא
 גיוא ף"וא גיוא ןופ ,,! סיינ "ףמיהעגח ייז ןבעגרעביא ןוא ?םירבחש יד וצ
 ןיא "דוסח ַא ןעמיורנייא ןביוהעגנָא ,ךיז קידנקוקמורַא ארומ טימ ,ײז ןּבָאה

 דנַאלסור + רעטומ רעזנוא רעּבַא ,סינ םענייק ,רעדורב / ,לייצרעדא : רעוא
 "..ףוקמ ןרעכיז ץנַאג ַא ןופ סָאד סייוו ךיא ,ףיוא טייטש
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 ישוַנעג למיה ןשיסור ןלעה ןוא ןרָאלק םעד ףיוא ךיז ןּבָאה רעּבָא דלַאּב
 שלַעװ ,רעגריּב עשיסור יד ןופ טייקיירפ יד .ךעלדנקלָאװ עלעקנוט ןזיײװַאּב ןעמ

 ףיוא רָאנ ,טכער רָאנ טינ ןּבָאה טפרַאדעג טָאה ,טייקיירפ .עכעלטיא יװ ,עכ
 לָאמַאטימ ייּב ,ךעלנייוועג יװ ,טָאה --- ,ןעגנוצינערגַאּבײטסּבלעז ןוא ןתובייחתה
 עשיטסירוטַאקירַאק ןעמונעגנָא ,רעקלעפ עטעטכעגקרַאפ?גנַאל ןוא עטײרּפַאּב
 'ףעכעלקילגמוא רעד ןופ ןרעוו רױוטּפ קידנלעװ ,ךיז טָאה ןעמ ...ןעמרָאפ
 'ךיז ןּבָאה סע :אנוש ןגולק ַא ןוא ןקידתואמר ַא ןופ ןריפרַאפ טזָאלעג ,המחלמ
 יד .טנַארפ ןטכער ןפיוא ןּבורג-סיש יד ןיא ."ןעגנורעדירּברַאפח יד ןּבױהעגנָא
 ףלָאס עשיסור עקיּבױלגטכײל ןוא עוויַאנשידניק יד טלָאמעג ןּבָאה ןשייד

 א ןעוועג טשרמולּכ זיא סע ואװ ,דנַאלשטיײיד ןיא ןּכעל ןקידמולשּב םעד ןטַאד
 ,עקיּבױלגטכײל יד רעטנוא ..ןדעןג ןימ ַא יו ,ןיול רעכיוה ַא ןוא טעּברַא ךס
 ןּבָאה ןוא ןריפרַאפ טזָאלעג "ןעגנורעדירּברַאּפא ןופ רוסי ןפיוא ךיז ןּבָאה סָאװ
 סָאװ ,רעייגסופ .עשיסור עדַאגירּב ַא ןעועג זיא ,ןשטייד יד ןּבעגעגרעטנוא ךיז
 ;פיציזָאּפײלסילש ערַאּבגיזַאּבמוא ,עקיטכיו ךעלנייװעגמוא ןַא ןעמונרַאפ טָאה

 | ,רּפעינד ןפיוא |
 ןשטנעמ עקיָאד יד ןופ שואי םעד ןלעטשרָאּפ גנירג ךיז ןעק ןעמ

 ףּבָאה ןוא דנַאלשטייד ןיא םוניהיג ןתמא םעד ךיז רַאפ ןעזרעד ןּבָאה ייז ןעוו
 | ..טרַאנעגּפָא ייז טָאה ןעמ זַא ,ןענַאטשרַאפ

 ןלַאפעג זיא למיה ןטערומכרַאפ ַא ןופ ;גָאט רעטלַאק ַא ןעװעג זיא סע
 ףיז טיצ סָאװ ,געװ ןרעּביא .רעקיטש עטכידעג עסיורג ןיא יינש רעסַאנ ַא
 =סֹופ עשיסור סַאּפ רעגנַאל ַא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה ,לָאטיּפש רעזנוא ײּברַאפ

 .עײנײלגָאּפש ןיא ןָאטעגנָא ןייש רעייז ןעוועג ןענייז ענעגנַאפעג יד .,לייח=רעייג
 עג יד סַאג ןופ טנָארפ ןצנַאג םעד ןעמונרַאפ ןּבָאה לָאטיּפש ןיא ,םישוּבלמ
 טרַאה ןענַאטשעג ןענייז עכלעװ ,לָאטיּפש ןופ ענעגנַאפעג עקנַארק ןוא עטנוז
 דלַאּב .סַאג ןופ לָאטיּפש םעד טלײטעגּפָא טָאה סָאװ ,טָארד ןקיכעטש םעד ייּב
 -?ףךורּב ענױזַא טימ "טסעגח יד ןכעטש ןּבױהעגנָא ענעגנַאפעג עקיזָאד יד ןּבָאה
 -- רעדָא "!טפױקרַאפ דנַאלרעטָאפ םעד !םידגוּכח -- :רעטרעװ עקידאּכה
 =רַאפ ַא טײרגעגנָא ךײא רַאפ ןיא טײװ טיג ָאד !ןײז ריא טלָאז טכולפרַאפ
 ןעמונעג ןּבָאה רעדיוו "טסעגח יד .װ .זַא ןוא .װ .זַא ןוא "!םלוע-תיּב רעקיט

 יז טָאה -- טרָאװ ַא רַאפ טרָאװ ַא ,ןָאט ןקיּבלעז םעד ןיא ןרעפטנע דלַאּב
 ,יירעלדיז עכעלקערש ַא ןסור ענעגנַאפעג תונחמ עדייב יד ןשיװצ ןּבױהעגנָא

 ןקיכעטש ןופ הציחמ יד ּביוא ,געלשעג ַא ןיא ןײגרעּבירַא סיוועג טלָאװ סָאװ
 ,..טרעטשעג טינ ָאד טלָאװ טָארד

 יןעו ,טקִיורַאּב רעּבָא ךיז טָאה ענעגנַאפעג עטלַא יד ןופ סעּכ רעצנַאג רעד
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 ןּבַאה ןוא "טסעגח יד ןֹופ ןעמוקעג ןענייז ןריציפָא ןוא םיריוטקָאד עכעלטצי
 שואי רעד זיא יז ייּב סיורג יװ ןוא רעטיּב ךעּבעג ןענייו יז יװ  ,טלייצרעד
 ..יײז רַאפ סעּפע ןּביילק ןּבױהעגנָא זנוא ייּב ךיילג טָאה ןעמ ..!טיײג יד ןוא

 עשירפ טימ קעּפ עצנַאג םיריוטקָאד יד ייּב ןויװַאּב ךיז ןּבָאה ךלַאּב
 ,טכַאג רעד ןיא טעּפש זיּב טנעײלרַאפ ךיז ןבָאה רימ ןוא ןעגנוטייצ-

 ,עימרַא רעשיסור רעד ןופ ןלַאפרעדנַאופ רעד ןוא טייקטצעזעצ יד
 סינ ,המחלמ רעשינַאּפַאי רעד ןיא ךיוא בגַא יװ ,טייצ עצנַאג יד סָאה עכלעוו
 וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה -- ,טולּב ריא טסיגרַאפ יז ןעמעװ רַאּפ טסואוועג
 טיקסגערעק ןופ ּבײהנָא םעד טימ ךיז ןּבָאה סע עכלעוו ,תומולח עסיז עלַא
 ?עגּפָארַא רעדיװ ןּבָאה ייז ןוא .ענעגנַאפעג עשיטסור יד טמולחעג עיצולָאװער;
 / .ֿפעק יד ןוָאל

 יװ ,טצַאלּפעג טָאה םײהַא ךיז ןרעקמוא ןכיג ַא ףיוא גנונעפָאה יד
 | - ,.זָאלּבנפייז ַא;

 גנומיטש יד ןּביוהעגפיוא ױזַא טָאה רעכלעװ ,ןרעטש רעקיטכיל רעד
 | ..ןרָאװעג ןשָאלעגסױא זיא ,רעגַאל ןיא;

 + ויש
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 .ןדיי ענעגנַאפעג
 ײַאל רעקסרעשט ןיא ןענייז ,טנָאמרעד לָאמ עקיניײא ןיוש ּבָאה ךיא יו

 ךיא .םיריוטקָאד ןוא רעשדלעפ ,ןטַאדלָאס :ןדיי ענעגנַאפעג ךיוא ןעוועג רעג

 ןעװעג ןענייז סע ןכלעו וצ ,רעגַאל רעקסרעשט ןיא זַא ,ןלעטשטסעפ טנעקעג ּבָאה

 טיג ןדיי טנעצָארּפ רעד טָאה ,ענעגנַאפעג 150,000 זיּב ןבירשעגוצ

 'םעד טנכערעג טָאה גנוריגער עשיסור יד !ףניפ ןגיטשעגרעּבירַא

 רענעלק טינ ןעװעג זיא רע םנה ,ףניפ ףיוא דנַאלסור ןיא ןדיי טנעצָארּפ

 םעד ןופ בגַא יװ ,קיטסיטַאטס רעשיטימעסיטנַא ןַא ןופ עבט יד ןסקעז רַאפ

 סָאד רָאנ ,ָאד ןיא סָאװ ,סָאד טינ טזײװַאּב יז סָאװ ,זיא ,םזיטימעסיטנַא ןצנַאג

 ײד זַא ,ןעז וצ רָאלק ןופרעד זיא םינפ-לּכילע .,ןייז לָאז סע זַא ,ליװ יז סָאװ

 ןּביג ןדי עלַא זַא ,םעד ןגעװ ןטימעסיטנַא עשיסור יד ןופ תויסעמ:אבּב עלַא

 !לוּבלּב רעשיטימעסיטנַא רעכעלניײװעג ַא זיא ,טּפַאשנעגנַאפעג ןיא ןָא ךיז

 =געגנַאפעג ןיא ןדיי ןופ עגַאל יד ןכײלגרַאפ וצ טנַאסערעטניא זיא סע

 עשידיי יד ּפָא טלײט סָאװ ,םוהּת םעד ןעז ֹוצ ידּכ ,ןסור יד ןופ ןוא טפַאש

 ןיא יװ ,ךיז ןּבָאה טפַאשנעגנַאפעג ןיא ָאד .רעשיסור רעד ןופ עיגָאלָאכיסּפ

 =טֹנַא רעלופ רעייז ןיא סעיגָאלָאכיסּפ עדייּב יד טלגיּפשעגּפָא ,סָאמסָאקָארקימ ַא

 .גנולעטשנגעק

 ..רעקלעפ-טועימ יד רעּביא "ןשרעהע וצ ןעוועג טנייוועג ןענייז ןסור יד

 'יד .חוּכ ןשיזיפ ןּנָארג םעד ףיוא טיוּנעג ןעװעג זיא טּפַאשרעה עקױָאד יד

 =יפל רעד ייּב ןוא דנַאל רעייז ןופ תורישע רעזָאלצינערג רעד ייּב ללכּב ןסור

 .םור:יפ-לע ןריפ וצ ןּביולרעד טנעקעג ךיז ןּבָאה גנורעקלעּפַאּב רערעטיש ךרע

 .עשיטסינַאיצקעטָארּפ קרַאטש ַא ןוא טפַאשטריװײדנַאל עוויסנעטסקע ןַא

 ןרירוקנָאק טפרַאדַאּב טיג ןעמ טָאה רעּבירעד .עירטסודניא רעד ןיא קיטילָאּפ

 קרַאטש ןעװעג טנעה יד ןענײז עטצעל יד יײיּב לײװ ,רעקלעפ:טועמ יד טימ

 "העטסערג רעד ײּב .םינימה לּכמ ןעגנוצענערגַאּב עכעלטכער טימ ןדנוּבעג
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 ןיא ןרירוקנָאק טפרַאדַאּב טינ ךיוא ךיז ןשיװצ ןעמ טָאה דרע ןיא תורישע
 יד ןּביולרעד טנעקעג ךיז טָאה ןעמ לייו ,רוטלוק רעכעלפַאשטריװדנַאל רעד
 .,טײקשיטַאּבעלַאּב רעוויסנעטסקע ןַא ןופ הבהרה

 ןריפ ןוא ןעגנערטשנָא טפרַאדַאּב טינ ךיז ןּבָאה רעטייוװ ןקירּבַאפ יד
 ןעװעג ןענייז ײז לי ,עירטסודניא רעשידנעלסױא רעד טימ ץנערוקנַאק ַא
 .סיוא יד ןופ לָאצפָאיץענערג ןכיוה םעד ךרוד ץנערוקנַאק ַאזַא ןגעק טצישעג
 ,תורוחס עשידנעל

 =עג ןבָאה סע רעכלעװ רַאפ ,ץנערוקנַאק עכַאווש עקיזָאד יד
 רעד ןופ ןוא טײקסטוג ןײז ךרוד םלוע לש ונוּבר רעד טייז ןייא ןופ טגרָאז
 =רקיע רעד ןעוועג זיא --- ,טײקשירַאנ ןייז ךרוד לידבהל רַאצ רעד טייז רעדנַא
 ןופ "רוטַאנ עטײרּכז יד ךיז טמענ ןענַאד ןופ ,ןּבעל ןשיסור םעד ןופ ךירטש
 רעדיװטעי רַאפ טײקנפלָאהַאּבמוא יד ןוא רעטקַארַאכ רעכַאװש רעד ,ןסור יד
 םעד ןופ רוקמ:טּפיוה ועד ךיוא זיא סָאד ,ןּבעל ןיא העינמ

 עלַא ףיוא ץנערוקנָאק עקרַאטש ַא ןטײדַאּב ןדיי יד לײװ ,םזיטימעסיטנַא

 ..טעּברַא רעכעלשטנעמ ןופ רעדלעפ
 ,ןסור יד יױזַא
 :ץנערוקנַאק רעקידהנּכס ַא ֹוצ טנייװעג םעד וצ ךוּפיהל ןענייז ןדיי יד

 קידנענעק טינ ןוא ןעגנוצענערגַאּב עכעלטכער ײלרעלַא טימ ןדנוּבעג קידנעייז |
 ןענרעלסיוא ךיז יז ןזומ ,ןילג ףיוא ךיילג רעגריּבטימ ערעייז טימ ןרירוקנָאק
 ףרוד ןכירקכרוד ןענעק וומ דיי ַא .ןּבעל ןיא תועינמ עטסרעווש יד ןייז חצנמ

 ןוא רעטקַארַאכ םעד טדימש ,חומ םעד טפרַאש סָאד ,לדָאנ ַא ןופ עלעכעל ַא

 םעד ןוא עװיטַאיציניא עײרפ יד הגרדמ רעטסכעה רעד וצ זיּב טלקיװטנַא

 ..טסייג?סגנומענרעטנוא
 =גיקט עשיניװרַאד יד יװ סע טקריװ ,ןרָאי רעטנזיוט ןּבעל ַאזַא טרעיוד

 *קיװטנַא רעטפַאהרעױד רעקיניײװרעמ ַא וצ טריפ ןוא "גנוגײלקּפָא עכעלטס

 =טלַאהעגסיױא יד ,חוּכיטגנוסַאּפוצ רעד יו ,תולעמ הרוש רעצנַאג ַא ןופ גנול

 ינַא רעד ןופ תונורסח -- ןוא טײז ןייא ןופ .וװ .זַא .א ללּכה ישגר יד ,טייק

 ,טייז רעד
 םענייאניא טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןשטייד יד וצ ןלַאפעגנײרַא ןענייז ןדיי

 ךָאד ןוא .טלָאה טינ ןדיי ךיוא ןּבָאה ,טסואווַאּב יװ ,ןשטייד יד ,ןסור יד טימ

 חוּכ=כגנוסַאּפוצ ןוא :סגנוריטנעירָא ןרַאּברעדנואוװ ַא ןזיװעגסױרַא ןדיי יד ןּבָאה

 =רע ערעדנַא ןיא בגַא יו ,קסרעשט ןיא ךיז ןּבָאה ענעגנַאפעג עשידיי

 ןגָאה םעד ךרוד :"טעטימָאק ןשידייא ַא ןפַאשעג ןוא טריזינַאגרָא לּכ?םדוק ,רעט

 טָאה ןעמ ןכלעװ טימ ,ץוּביק ןקרַאטש ַא ןיא תוחוּכ ערעייז טקנייארַאפ יײז

 ןיא רוטקנוינָאק-סטעּברַא יד טצונעגסיוא דלַאּב ןּבָאה יײז ,ןענעכער טזומעג ךיז
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 עטריציפילַאװק טרפּב ןוא רעטעּברַא טכוזעג טלָאמעד טָאה ןעמ ואוו ,דנַאלשטיײד
 קסרעשט ןיא ענעגנַאפעג יד ןשיווצ ךיז טָאה לשמל ױזַא .טכיל טימ גָאטייּב
 יד .רעטעּברַא עטריציפילַאװק עשידיי עּפורג עסיורג ַא ןזיװעגסױרַא דלַאּב
 =לע ,ןדיי ןעוועג ןענייז רעגַאל רעקסרעשט ןצנַאג םעד ןיא רעסָאלש עטסעּב
 ?סוש ןוא רעדיינש ןופ .לוש:רעקרעװטנַאה רענליװ רעד ןופ םידימלּת בורַײיּפ
 ,ןדימש ךיוא ןעוועג ןענייז סע .טדערעגּפָא ןיֹוש ךָאד זיא רעט

 יד ןרעגַאל יד ןיא טליּפשעג ןּבָאה עלָאר עסיורג סרעדנוזַאּב ץנַאג ַא
 ;עג ךיז טָאה בורייפילע ײז ןופ לו ,רעצעזרעּביא יד ,רעשטעמלָאד
 בוא ןיוש .ּבָאה ךיא יװ .טעּברַא ףיוא ןקישוצקעװַא ואוו ןוא ןעמעװ ,טדנעוו
 רעדָא ףרָאד ןיא טעּברַא רעד ןשיװצ קוליח רעסיורג ַא ןעװעג זיא ןזיװעגנָא
 המודכו רעגַאל ןיא ,טנָארּפ ןפיוא טעּברַא רעד ןשיװצ ןוא טָאטש ןיא ןליפא
 .הבוט עסיורג ַא רעטעּברַא םעד ןָאט טנעקעג רעשטעמלָאד רעד טָאה ָאד

 לַא טעמּכ ןעװעג ןענייז רעגַאל רעקטרעשט ןיא רעשטעמלָאד יד ןוא
 ?ןעשעג סָאד זיא ױזַא יװ !ןדיי =

 רעשיווטיל רעד לשמל יװ ,רעשטעמלָאד ענױזַא ןגעו טינ ָאד דיר ךיא
 טַאדידנַאק ַא ,רעגַאל ןופ רעשטעמלָאדרעּבױא רעד ,ןָאזניּבָאר יה ,ןַאמרעגנוי
 ;9ג ןוא ריציפָארעטנוא רעשיסור ַא ,טעטיסרעווינוא רעװקסָאמ ןופ טכער ןופ
 טינ טפירש ןוא טרָאװ ןיא טשרעהַאּב טָאה רעכלעװ ,רעלַאווַאקיגרָא
 רשּכ סיוועג טָאה דיי רעליואוו רעקיזָאד רעד !ןכַארּפש ףלעװצ יו ,רעקינייװ
 םעד ןגעװ רעּבָא ָאד דײר ךיא .ןעמונרַאפ טָאה רע ןכלעװ ,טרָא ןייז טנידרַאפ
 טינ לוש םוש ןײק בורייפילע טָאה רעכלעו ,"רעשטעמלָאד, ןשידיי ןלעטימ
 ךָאד --- ןוא טנרעלעג .טינ לָאמ ןייק עקיטַאמַארג םוש ןייק רשפא ,טקידנערַאּפ
 שטייד ןופ ןצעזרעּביא ןגעלפ יז !ןשטייד יד ייּב רעשטעמלָאד ןעוועג יז ןעגײז
 עג ןושל רעשידיי רעײז ָאד טָאה סיועג .קירוצ ןוא שילױּפ ןוא שיסור ןיא
 ןצַאשרעציא ליפ ֹוצ טינ רעּבָא רָאט ןעמ עכלעװ ,עלָאר עסיװעג ַא טליּפש
 -עג ַא ןּבָאה עכלעװ ,תונושל ערעדנוזַאּב יײװצ ךָאד ןענייז שטייד ןוא שידיי
 קינײװ ,רעײז ןעײטשרַאּפ ןשטייד יד .רעטרעוו עכעלטּפַאשניימעג לאצ עסיוו
 ןענייז ,ןשטײד יד ייּב טגערפעג ךיז ּבָאה ךיא .שטייד -- ןדיי יד ןוא שידיי
 ,טרעפטנעעג עלַא רימ יז ןּבָאה !רעשטעמלָאד עשידײ יד טימ ןדירפוצ יז
 ..!סַאד דניז עטײל עגולק ,ר"ד 'ה ,להָאװ .ַאיװ :יּברעד קידנעלכיימשרעטנוא

 עכעלטע ךיא ןיּב ,אפוג "ןצעזרעּביאח םעד טימ ןענָאקַאּב וצ ךיז ידּכ
 סָאװ ,טַאדלָאס-רֹוחּב ןשידיי ַא ןופ ךיז ןדיירפיונוצ םעד יב ןעוועגייּב לָאמ
 .טכעלש טרערעג טָאה רע !רדח םעד -- לֹוש עקיצנייא יד טקידנערַאּפ טָאה
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 .,""ַתַּפ ןטימח לסיּבַא ,שידי טדערעג רע טָאה שטייד טָאטשנָא ןוא שיליוּפ רעגר) ךָאנ ,שיסוד
 לַארענעג רעשטייד ַא ךיוא ןענופעג ףיז טָאה סע רעכלעװ ןיא ;טיװס רעצנַאג ַא ןופ -- ןוא םלצ ןטױר ןופ ןטממַאּב ןשינעד ןכיוה ַא ןופ גנוטײלגַאּב ןיא םלצ ןטיור ןשיסור םעד ןופ ןירעייטש  :רָאפ סלַא ןעמוקעגנָא זא עמַאד ףכױה יד .ןרוזַאמ יד ןיא עימרַא רעצ .ַאג ןיז ןופ הלּפמ רעכעלקערש רעד יב ןלַאפעג זיא רעכלעוו = ,וָאנַאסמַאס לַארענעג ןשיסור םעד ןופ הנמלא יִד רעגַאל:ןעגנַאפעג דעקסרעשט ןיא טכַאמ :עג טָאה סָאװ ,טייװ םעד תעשּב רעשטעמלָאד עשידיי ענעגנַאפעג ערעײז ןּבעגעגסױרַא ןשטייד יד ןּבָאה טייקנדירפוצ ןופ טַאטסעטַא ןלעיציפָא ןַא ,טייקגולק ...רעייז קנַאדַא ,רוטקנוינָאק רענעּפַאשעג רעד וצ טסַאּפעגוצ ךָאד ,גנודליּב עקידנגונעג ןייק קידנּבָאה טינ ןליפַא ,ןדי ךיז ןּבָאה ױזַא ..ןעמוקעגסיוא טכעלש סיג רָאג יז טימ ןעניײז ןוא ירעשטעמלָאדא ץנױזַא טימ טנגונַאּב עלייוורעד ךיז ןּבָאה ,טגָארפ ןפיױא לֹּכ םדוק טקישעג טַאדלָאס ןכעלטיא ןּבָאה עכלעװ ,ןשטייד יד .ייעיצַאלוקיטסעשז רעקרַאטש ַא| טימ יּברעד ךיז ןענידַאּב ,טסואוועג סָאה רע ץנלעוו ,רעטרעו עטושּפ יד טימ ןרעפטנע ףיורעד טגעלפ ןוא טניימ ןעמ סָאװ ,ןפָארטעג ,ןענַאטשרַאפ טָאה רֹע עכלעװ ,רעטרעװ עכעלטע יד ןופ סָאה "רעשטעמלָאדװ רעד !טושפ ץנַאג זיא ךַאז יד .יײז רע ןוא םיא ןעײטשרַאפ עקימורַא עלַא זַא  ,טגייצרעּביא ךיז ּבָאה ךיא ןעװ ,גנורעדנואװרַאפ ןיײמ ןעװעג רעּבָא זיא סיורג יו
 ;טלַאק רעּבָא ,לדייא טרעפטנעעג טָאה ףעש רעשטייד רעד | | ,,ףיורעד טכַאמעג םָאזקרעמ .םױא ןילַארענעג רעד רעצעמע סָאה אמתסה ײו רעשטעמלָאד רעשיסור ןייא ןעניפעג תוחּפה לכל ךיז זומ רעמיצ ןכעלטיא ןיא זַא ,ןיימ ךיא = .1 ןדיי רעשטעמלָאד עלַא טעמּכ ךייא ייּב ןעגייז סָאװרַאפח :הלאש ןימ ַאוַא טלעטשעג רעגַאל ןופ ףעש םעד יז טָאה תולאש ערעדנא ןשיװצ .ץלַא ןגעוו טגערפעגרעד .גַאנופ תויטרפב טָאה עמַאד יד .ןטַאדלָאס עשיסור ענעגנַאפעג יד ריא ןזיוועג ןוא טריפעגמורַא יז טָאה ןרעגַאל עלַא ןופ ףעש רעד .דובּכ סיורג רעייז טימי טנגעגַאּב  ַאװָאנָאסמַאס ןילַארעגעג יד רעגַאל רעקסרעשט ןיא טָאה ןעמ
 םישק םייוגיע יד ןופ ךיז ןעװעטַאדוצסױרַא רעװש וצ ויא ןײלַא ןדיי ַא ,תולג ןופ קורד ןרעװש םעד ןוא העּפשה רעד רעטנוא טלקיװטנַא קרַאטש רעייז ןריי ייּב ךיז טָאה רעכלעוו ,ללכה ישגר) ץוביק-סקלָאפ םוצ רעדָא ללּכ םוצ טײקירעהעגנָא ןופ ליפעג םעד ףיוא ןזיוועגפיוא ןּביוא ןיוש ּבָאה ךיא ש ,,וצרעד ןגיוט סָאװ ,יד רעשטעמלָאד רַאפ ןעמענ רימ !ץנעלעסקעק ---

41 



 ןשירײ ןצנַאג םעד טימ םעניאניא רָאנ ןוא ןײטשוצסױא טָאה רע עכלעו

 .ןפלעה םיא ןעק רענלעװ ,חוּכ םעד רע טמוקַאּב ץוּביק

 עלַאנָאיצַאנ ןיא ,תוליהק ןיא לּכ םדוק ןדי יד ךיז ןריזינַאגרָא רעגירעד

 =גַאפעג עשידיי יד ךיז ןּבָאה קטרעשט ןיא ךיוא ,המודּכו ןטעטימָאק .,ןדנַאּברַאפ

 רעכלעוו ,טעטימָאק ןשידי ַא ןיא טריזינַאגרָא ןרעגַאל עקימורַא עלַא ןופ ענעג

 | .רעײטשרָאפ ענעּבילקעג ןופ ןענַאטשַאּב זיא

 רעציױרָאפ רעד ךימ טָאה ,קסרעשט ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא יװ דלַאּב

 ןופ ןעמָאנ םעד ןיא טסירגַאּב ךעלצרעה ןוא טכוזַאּב טעטימָאק ןשידיי םעד ןופ

 רע סָאװ טימ ,ןציטשרעטנוא וצ ךימ ןמוזמו ןכומ זיא רעכלעווו ,טעטימָאק

 ,טריסערעטניארַאפ ךיז ּבָאה ךיא ;טדערעגרעדנַאנופ ךיז ןּבָאה רימ ."רָאנ ןעק

 טגערפעג ךיז ּבָאה ךיא .רעגַאל רעקסרעשט ןיא ןטַאדלָאס עשידיי יד ןּבעל יװ

 : ןדנציזרָאפ םעד ייּב
 שיֹזַא ךיוא רעגנוה ןופ ןטַארלָאס עשידיי יד ןּברַאטש ! רעציזרָאפ 'הז --

 | | ײללשמל רענעמור יד יװ

 קידנעוט ץעז ַא ,הװאג טימ ןוא ןכילגעגסיוא ךיז טָאה רעציזרָאפ רעד

 :טגָאזעג לוק ןטסעפ ַא טימ ךיוה רע טָאה ,שיט ןיא
 .!רעגנוה ןופ טינ טּברַאטש דיי ַא ,ר"ד 'הז ---

 :טגעדפעג ּבָאה ךיא
 -."?ערעדנַא עלַא יװ ,ױזַא ןסע וצ סָאװ טינ טָאה רע ןעװ ,יוו ןואק ---

 ףימ ּבױא ,זלַאה ןיא ןסיב רעד ךיז טלעטש ,ןדיי ,זנוא !ר"ד יה; --

 רימ ּבױא !ןסע וצ סָאװ טינ די ַא טָאה רענַאל ַא ןיא ואוויץעגרע זַא ,ןסייוו

 רעּבָא ןסע וצ סָאװ ןרעג ךיֹוא טַאדלָאס ןשידי=טינ םעד רימ ןּביג ,ןּבָאה

 .יטינ ךעלטניײװעג טגרָאז רענייק ןעמעװ ןגעװ ,ןדיי םעד רעירפ

 ןּבָאה ןטַאדלָאס עשידיײ יו ,קידריװקרעמ ןעװעג ןתמארעדניא זיא סע

 ראוושץעגרע טעּברַאעג טָאה ,לשמל ,רענייא !טציטשרעטנוא ןרעדנַא םעד רענייא

 יד טציטשעג תֹוחֹוּכ עלַא טימ טָאה ןוא ןשָארג רָאּפַא טנידרַאפ ,טָאטש ןיא

 | .רעגַאל ןופ ןדיי עקירעגנוה

 =עג טָאה ןעמעלַא רַאפ ,ןסיּב ןטימ טליײטעג ךעלרעדירּב ךיז טָאה ןעמ

 | , ,"טעטימָאקח רעד טגרָאז

 ײנוה ןופ ןּברָאטשעג טינז ןענײז ןדיי זַא ,טינ ךיא ןיימ ןגעווטסעדנופ

 ןעװעג ןדײ ןשיװצ זיא טיוט:רעגנוה רעד זַא ,רעכיז זיא סָאיז רעּבָא ,"רעג

 רענַאל רעקסרעשט ןיא .ןדיי:טינ ןשיװצ רעדייא ,טיירפשרַאפ רעקינײװ ךס ַא

 ךיז ןּבָאה רעגנוה ןטימ :עזָאלוקרעּבוט ןופ רקיע רעד ןּברָאטשעג ןדיי ןענייז

 | יי!טינ --- רעּבָא עוָאלוקרעּבוט רעד טימ ,הצע ןַא ןּבעגעג ןדיי



 ךדײ" ואװ ,רעגַאל ןופ ןבעל םעד ןיא עלעקניװ ַא ךָאנ ןעועג זיא סע
 ףיז טָאה ,םוניהיג םעד ףױא קידנקוק טינ .עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג ןּבָאה
 עטלעטשעגנָא ןוא רעטעּברַא יד ןשיווצ טרפּב ןוא ללכּב ענעגנַאפעג יד ןשיװצ
 .בעלסיּב זיא סע ןכלעוו םורַא ,לזיירק רעשירעלטסניק ַא טעדליּבעג רעגַאל ןופ
 רליפא זיא סע ."רעטַאעטװ=ןרעּפָא ןַא ןוא רעשיטַאמַארד ַא ןסקַאװעגסױא זיו
 צכלעװ ,ןעיורפ ןָא ןעגניז וצ ןוא ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא רעטַאעט םעד ןיא
 :גַאפעג יד ןּבָאה ןגעווטסעדנופ ,טעמּכ ןעזעג סיג רענַאל ןיא ללכּב טָאה ןעמ
 וצ ןיּב ןיײז הדומ סָאד ןומ ןעמ ,"רעטַאעטװ ןיא טסנוק יד טלקיװטנַא ענעג
 ףעליּפש=ןטסילָאס יד ןשיװצ ךיױא יװ ,רעטסעקרָא ןיא יא .,הגרדמ רעכיוה ַא
 ןטשרע םעד ןעמונרַאפ תֹומּכ ןוא ןה ןוא תוכיא ןיא ןה ןדי ןּבָאה רעגניז ןוא
 ,טרק

 ,תוּכ=סגנוסַאּפוצ ןראּברעדנואװ םעד ןופ ןכיוטש:רקיע יד ןענייז סָאד
 םעד ןופ םוניהיג םעד ןיא ןזיװעגסױרַא ןּבָאה ענעגנַאפעג עשידיײ יד ןכלעוו
 ...רעגַאל רעקטרעשט

 יד ןיא טרָא ןקידובּכּב ַא ןעמונרַאפ ךיױא ןּבָאה םיוױטקָאד עשידיי יד
 | | ,עגעגנַאפעג רַאפ רעלעסיּפש עשטייד

 ףד.ףעש רעד ןעוועג (לעמָאה) ןייטשניבור ר"ד רעד ,לשמל ,זיא יזַא
 סָאד .קסרעשט ןיא ןטלַאהעגפיױא ךיז ּבָאה ךיא ואו ,לָאטיּפע ןצנַאג םעד ןופ
 ךוא רעקידנעטשנָא ןַא רעייז ךיוא רָאנ ,ר"ד רעקיטכיט ַא רָאנ טינ ןעוװעג ןיא
 .שטנעמ רעלופטקַאט

 ןעוועג זיא םיריוטקָאד עקיטכיט עטנעקרענָא ןשטייד יד ןופ לרוג רעד
 טלעג ןייק רַאפ םירױטקָאד עניווא ןּבָאה ןשטייד יד ליײװ ,רערעווש ַא רעײז
 =ןקרָאפ ןטלעז רעײז טינ טגעלפ סע ,ןעײרּפַאּב טלָאװעג טינ טלעװ רעד ןיא
 ןיק ּבָאה ךיא ּבױא ,רקיע רעד ,טכַאמ עשטייד יד ןוא עשיטור יד זַא ,ןעמ
 ינַאפעג "ןטייבסיואח ןֹוא ןדיירפיונוצ ךיז ןגעלפ ,םלצ ןטיור ןכרוד ,טינ תועט
 - יפָא ןגעלפ ןפוא ַאזַא ףיוא .ןריציפָא ןוא ןטַאדלָאס עשיסור ןוא עשטייד ענעג
 .ןרעוװ טײרפַאּב ןוא ןטיּבעגסיוא ,עטנוזעג וליפא ,םירױטקָאד ןוא ןריצ

 םיּכסמ טינ ןשטייד יד ןּבָאה םיריױטקָאד עקיטכיט עטנָאמרעד יד רעּבָא
 ...המחלמ רעד ןופ ףוס םוצ זיּב ןטלַאהרַאפ יז ןּבָאה ןוא ןעײרּפַאּב וצ ןעוועג

 ;דוס ַא טױרטרַאפנָא םירױטקָאד עשטייד ןוא עשיסור יד ןּבָאה רימ
 טינ ןיא ןעמ טעװ ,רָאטקָאד רעקיטכיט ַא יװ ןוײװסױרַא ךיז ריא טעװץ
 | .."!ףוס ןטצעל םוצ זיּב ןזָאלסױרַא

 =ןייא רעגַאל ןיא ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ דלַאּב ןּבָאה םיריױטקָאד עשידי יד
 יז ןכלעװ ףיוא ,דַארַאּפ סיֹורג טימ רדס ןטשרע ןקידחסּפ םענייש ַא טגדרָאעג
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 =נָא ןעמ טָאה רימ ,םיריוטקָאד:םירבח עשידיי-טינ עלַא ךיוא ןטעּברַאפ ןּבָאה
 טנַאקַאּב ּבָאה ךיא רעכלעוו ןיא . ,אמויד ינינעמ השרד ַא ןטלַאה וצ טיורטרַאפ
 ןופ --- וניתוריח ןמז --- ןויער?סגנואײרפַאּב םענעּביױהעג םעד טימ םירבח יד
 ןעוװעג המשמ ךיז ןוא טייצ יד טכַארּברַאפ ןייש טָאה ןעמ .בוט:םוי רעזנוא.
 ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיּב-

 ףיוא ,הסּפ רעײז טרעײפעג ןסור יד ןבָאה םורַא געט עכעלטע ןיא = |

 | : ,ןטעּברַאפ זנוא ןּבָאה ייז ןכלעוו

 .גנומיטש עשרבח ענעּביױהעג רעייז ַא טשרעהעג טָאה ןטנװָא עדייּב ףיוא

 ?לעװ ;ערענָאיצולָאװער ,ךיז טײטשרַאפ ,רקיע רעד ,רעדיל ןעגנוזעג טָאה ןעמ-

 סור ןיא קידנריפמוירט יזַא ןוא ןייש ױזַא ןעגנולקעג טסלָאמַאד ןּבָאה עב

 ,"סילייּב השעמח טימ םויק ןייז טקידנעעג טָאה םזירַאצ רעשיסור רעד ..!דנַאל-

 5ַאּב ןשיזי םענײש םעד טקידײלַאּב דליוו יֹוזַא ןוא בָארג ױזַא טָאה עכלעוו

 ?ײה ןֹוא ןטספיט רעיײז ןיא ןדיי עלַא םיא טימ ןוא ,חסּפ ,בוט:םוי:סגנואיירמ

 .טימ ןעגניז ןופ ןּבױהעגנָא טָאה דנַאלסור ןיא טײצ עיינ יד ,ליפעג ןטסקיל-

 ..!רעדיל:סגנואיירפַאּב ערענָאיצולָאװער עקיליײה םענייאניא זנוא

 | ..ירעדיל ערעדנַא --- ןטייצ ערעדנַא
 ןופ טײצ רעד רַאפ תוסיפּת עשטייד יד ןיא ןדיי ןגעװ ָאד קידנדייר

 ןיא ןדיי ּפיט םעיינ ַא ןגעװ ןענָאמרעד ָאד ךיא זומ ,המחלמיטלעו רעד

 טָאה רעװ .טנגעגַאּב הסיפּת רעקסרעשט רעד ןיא ּכָאה ךיא ןכלעװ ,דנַאלטײד

 יָאמ רעגריב עשטיידא עקיזָאד יד ,ןדיי עטרילימיסַא עשטייד יד טנעקעג טינ

 םעד ןיא יד ,(ןּביולג סוניּבר:השמ ןופ רעגריּב עשטייד) "ןָאיסעפנָאק רעשיאַאז

 עקידתיפי=המ עטנקירטעגסיוא ןוא ענעקַאּבעגסױא ןוויוא ןשיטָאירטַאּפ-שטײדז

 ןוא ןדיי וצ ךיז ןעמענַאּב ןכעלונייפ ץנַאג רעדָא .ּבלַאה רעײז טימ תומשנ

 .?ןדיי?חרזמ יד וצ טרפב

 ךימ ןעמ טפור קסרעשט ןיא ןעמוקנָא ןיימ ןופ געט עטשרע יד ןיא

 ךיא ןיּב דלַאּב .רימ ףױא טרַאװ רעכלעװ ,"רעניּבַארײדלעפ ןררעה םוצז לָאמַא

 "עמוא טימ רעניּבַאר:דלעפ ַא ןופ םרָאפינוא ןיא ןַאמנגנוי ַא רַאפ ןענַאטשעג
 -עג ךיז טָאה רעכלעוו ,םינּפ ןטנעגילעטניא ןַא טימ ,ןגיוא עטכַארטרַאפ עקיט

 טגעלפ רע ויּב ,קִיור ןוא םזגנַאל טדערעג טָאה ,ןדײשַאּב ןוא טושּפ רעייז ןטלַאה

 טגעלפ ןַאד .םזינויצ םעד ףיוא -- עמעט-סגנילּביל ןייז ףיוא ןעמוקפיורַא טינ

 .וקיטסעשז יד ;ןלַארטשפױא ןגיוא ענייז ןוא םינּפ ןייז ןטכיולפיוא לָאמַא טימ

 וצ ןּבײהנָא ןַאד טגעלפ רע ;רעקיטסַאה ןוא רעקידעּבעל ןרעו טגעלפ עיצַאל

 ןיש ןדײר טגעלפ ןוא -- רעטרעװ ןייק קידנכוז טינ ,ךיג ןוא ךיוה ןדייר

 | | - ,ןייש רעייז
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 ףעד טגערפעג טָאה ".;ענליװ ןופ ,יקסדָאגיװ ר"ד יה ,טייז ריאח ---
 ףימ טָאה ,רימ וצ םיחבש עקידתוכירַאּב ןיא ןָאלעגנײרַא רעניּבַארײדלעֿפ 'ה ףעד ךיז טָאה ָאד .רימ וצ טײקירעגײנ טימ ךיז קידנקוקוצ ,רעניּבַאר 'ה
 ברעּבסגיניק ןיא םינקסע עטסואװַאּב עשידי ןופ ןסורג ךסַא ןבעגעגרעּביא
 .װ .זַא ןוא ןיימ-ןפיואיטרופקנַארפ ,(ערעדנַא ןוא ןַאטַאנ ,9) ןילרעּב ,(סקרַאמ)

 =ַאֹּב וצ ךייא ידּכ ,תוחוּכ עלַא ןָא ןדנעו עכלעו ,דנ"רפ עטוג ענעּבעגרעּב יא ןופ טנַאװ עטסעפ ַא טייטש ךייא רעטניה ,רָאטקַאד 'ה ,קַיור טייזח
 ףימ "..ךייא ןגעװ לדּתשמ קרַאטש ךיז ןעניײז עכלעװו ,ןדיי רענליוו ערעייא 'וצ ןרעקקירוצ ךיז ריא טעװ  ןכיגניא רָאג ,דלַאּב זַא ,רעכיז ןיּב ךיא ,ןעיירפ
 .ןגָארּפ עשידיי ןוא עשיטילָאּפ-ןײמעגלַא ןגעװ טדערעגרעדנאנופ ךיז ןּבָאה
 ;דניירפ ןוא ןטוג ,ןגיל םעד טימ ןרָאװעג טנַאקַאּב ןפיוא ַאזַא ףיוא ןיּב ךיא
 'ףצ טייצ ןופ םיא טימ ןּביױהעגנָא ךיז ּבָאה ןוא ןיטש---ר רעניבַאר2דלעפ ןכעל
 ,ןעז טייצ

 .- .ךאז:רקיע יד לייוו ,ןָאטּפױא סָאװ טנעקעג טינ ללכּב רימ רַאפ טָאה ןעמ |
 עלַא טימ ןטלַאהרַאפ עטמַאַאּב עשטייד ףענליװ יד ןּבָאה --- גנואירפַאּב יד
 ףעד טָאה ,ןָאש רימ לַאפ טנעקעג רָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד רעבָא ,תוחוּכ
 ..ָאג טייקכעלדגיירפ ןוא טייקטיירג רעטסערג רעד טימ רעניבַאר-דלעפ רעגנוי
 ,,,רימ רַאפ ןָאס

 רעד זיא רימ וצ רעניּבַאר:דלעפ םעד ןופ טײקנּבעגרעּביא יד טײװ יו
 ןיא ןּבירשעגנָא ּבָאה ךיא .טקַאפ רעקידנגלָאפ רעד ןטכיײלַאּב לעה ןעק ,ןעגנַאג
 יד ןעוו ,ליײו ,ןטלַאהַאּב טזומעג ּבָאה ךיא עכלעוו ,שיסור ףיוא תונורכז עניימ ןופ לייט ןשּביה ַא לָאטיּפש רעקסרעשט ןיא םישדח יירד עטשרע יד ןופ ךשמ
 ,ןרָאװעג ןעמונעגּפָא רימ ייּב טּתהִיױמ סָאד טלָאװ ,ןעמוקַאּב סָאד ןטלָאװ ןשטייד
 ךיז ּבָאה ךיא .טכַאמעג יז ײּב טָאה ןעמ סָאװ ,(סעיזיווער) ןעגנוכוז עטּפָא יד תמחמ סָאד ןטלַאה וצ טַאהעג ארומ ןילַא ןּבָאה םירױטקָאד םירבח יד
 םשיימ ךיז ןסָאלשַאּב ךיא ּבָאה ףוס םוצ ןוא ןּבעג טגעקעג טינ הצע ןייק גנַאל
 יא ןּפַאכ םיא טלָאװ ןעמ ןעוו זַא ,טסואוורעד ערעדנַא ןופ ךיז ךיא ּבָאה םעד .םָאנ טשרע .טייקיניילק ַא רָאג זיא סע זַא ,רעכיז ןעװעג ןיּב ךיא זַא ,תוטשּפ .ַאזַא טימ טגָאזעג סָאז טָאה רע ".!םייה רעד ןיא ןעמוקַאּב ץלַא סָאד ריא טעװ גנואײרפַאּב רעיא ךָאנ .טרָא ןרעכיז ַא ןיא ןטלַאהַאּב ןיוש סָאד לעװ יא ןוא רעּביא רימ סע טינח :טגָאזעג קױר ץנַאג רימ רע טָאה יא דייר יד סָאװ םורַא ,טרעהרעד רָאנ טָאה רע יװ ירעניּבַאר-דלעפ םעד טימ ןייז
 :טפשמרַאפ טכירעגירלעפ רעד םיא טלָאװ ,ןריּפַאּפ עקיזָאד יד טימ רעגאל
 .!טוט םוצ



 רעטרע ערעדנַא ןוא ןילרעב ,גרעּבסגיניק ןיא רעטעּפש ךיז ּבָאה ךיא

 עטוג ןופ ּפיט ןשטייד:שידי םעיינ ןקיזָאד םעד טימ טנגעגַאּב לָאמ ערערעמ

 רעד רעטנוא ,ןּבָאה סָאװ ,ךעלעגײװצ עקנינירג ןעװעג ןענעז סָאד ןדיד

 ץלַא ןּבױהעגנָא ,גנוגעװַאּב רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעסיורג רעד ןופ העּפשה

 םיוּב ןשידי ןטלַא ןטנקירטרַאפ:ּבלַאה םעד ןופ ןגָאלשסױרַא רעמ ןוא רעמ

 | | --- .דנַאלשטייד ןיא

 ןעמענַאּב ןקיטייזרעדייּב םעד וצ קסרעשט ןיא טקוקעגוצ ךיז ּבָאה ךיא

 טנַאסערעטניא ןעוועג זיא סע .טּפַאשנעגנַאפעג רעד ןיא ןסור ןוא ןדיי ןופ ךיז

 =טנַא ןענעק טרּפ םעד ןיא ךיוא ידּכ ,וצרעד ךיז ןקוקוצוצ רעטנעענ לסיג ַא

 =סּפ ענעדײשרַאפדנורג עדייּב יד ,רערעדנַא רעד ןגעקטנַא ענייא ,ןלעטשנגעק

 ..רעקלעפ עדייּב יד ןופ סעיגָאלַאכ
 סָאװ ,ןסֹור לײט רעטסערג רעד תֹוחּפה לכל ךָאד זיא ,עלַא טינ ןעוו

 :ָאיּפש םעד ןופ טדנעלברַאפ ןעװעג ;טּפַאשנעגנַאפעג ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא

 "ןדיי ידח רָאנ ,דיי רעטערקנַאק רעטנַאקַאּב רעד טינ זיא ייז רַאפ ,לוּבליב:שזַאנ

 ןדָאש טכַארּבעג ןוא ןשטייד יד טנידעג ןּבָאה עכלעוו  ,םידגוּב ןעוועג ללכִּב

 | ..ןסֹור יד

 *עג ןעגנַאפעג ןענייז ןוא הלפמ עכעלקערש ַאוַא טָאװעג ןּבָאה יז ןעוו

 ןדיי יד ןוא ןשטײד יד .ה .ד ,רגנכש דצ םעד ןטלַאהעג ײז ןּבָאה ,ןרָאװ

 ,רעגיז יד רַאּפ
 טימרעד ןסור יד ךיז ןּבָאה קינױטסואוװַאּב-טינ רעדָא קיניזטסואווַאּב

 המחלמ עצנַאג יד ללכּב ןגָאה עכלעוו ,ןטַאדלָאס יד ךָאנ טרעּב ןוא טנכערעג

 רעטָאּפ-רַאצ רעדח :סָאװ ,םעד ןופ אצוי-לעוּפ ַא יװ  ,ןייטשרַאפ טגעקעג רָאנ

 טנעקעג םיג רענייק טָאה ןעװרַאפ ,סָאװרַאפ ".! ןריפ המחלמ ןסייהעג טָאה

 רעטעּב שינעגנעפעג ןיא ךיז ןּבָאה ןטַאדלָאס עשידיי יד סָאװ ,סָאד ,,,ןייטשרַאפ

 ייושח רעייז ןקרַאטשרַאפ טזומעג ךָאנ טָאה ,ןסור יד רעדייא -,טנדרָאעגנײא

 וצ ןסור ןופ ךיז ןעמענַאּב ןטשרע םעד ןיא ןקרעמַאּב ךיז טזָאל רעּבירעד

 יד :טייקינעטרעטנוא עקידתופינח עסיוועג ַא בור:יּפילע טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןדיי

 יד רַאפ ןייז םקונ טינ יז ןָא רעטציא ךיז ןלָאז ןדיי זַא ,טַאהעג ארומ ןּבָאה ןסור

 טוומעג דנַאלסור ןיא ןּבָאה יז עכלעוו ,םישק םיוניע ןוא תודצ עטנערּבעג עלַא

 ןדי ןופ טרָא ןפיוא קלָאפ רעדנַא ןַא זַא ,ןייז רעייז ןעק סע  ,..ןייטשסיוא

 ןדנילּב םעד ןופ ןריפרַאפ ץזָאל ךיז טלָאװ ןוא ןטלַאהעגנייא טינ ךיז טלָאװ

 ,טנדרָאעגנײא רעסעּב ךיז ןּבָאה ןדיי לײװ .המקנ ןופ ליפעג ןקידנסױטשּפָא ןוא

 =עכערּפָאװ טגעקעג ךיז ייז ןטלָאװ ןלַאפ ךס ַא ןיא זַא ,רעכיז זיא ,ןסור יד יוװ
 סָאװ ,ןזײװנָא ףיורעד ץלָאטש טימ ןיוש ןענעק ןדיי יד ...ןסור יד טימ יןענ
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 =רַאפ רָאנ ןעווע ג םקונ טינ רָאנ טינ ךיז ןּבָאה ןטַאדלַָאס ערעייז

 ידּכ ,טגָאקעג רָאנ ןּבָאה ייו סָאוו ןָאטעג ןּבַָאה ייז טרעק
 עשיסור יד ןֹופ עגַאל עקירעיורט יד ןרעטכיילרַאפ וצ
 !ןטַאדלָאס

 טנערעגפיוא קרַאטש ןעוועג וּתעשּב ןטַאדלָאס עשידיי יד ןענייז סיוועג
 ןעמ סָאװ ,לוּבליב-שזַאנָאיּפש םעד רַאפ טרפּב ןוא םילֹוּבליּב ײלרעלַא יד רַאפ

 ײז ןּבָאה תולּפמ עשיסור יד רעּבָא ,ןפרָאװעג דנַאלסור ןיא יז ףיוא טָאה
 ןופ ,טינ וליפַא סייוו רענייק ,"םזיטָאירטַאּפ+ רעשיסור ןימ ַא סעּפע ;טרעגרעעג
 טָאה ,ןפורעגּפָא ואוו-ץעגרע ייז ייּב ךיז טָאה --- ,ןעמונעג ךיז טָאה רע ןענַאװ
 ןוא רעכעלקילגמוא רעד טָאה םעדצוח ..ןַאטעג רעטיצ ַא יו יױזַא סעּפע
 פא ןצנַאגניא ןטַאדלָאס ענעגנַאפעג עשיסור יד ןופ ןעוסיוא רענעפלַאהַאּבמוא
 ןענייז סָאװ .!ךעּבעג תונמחר ַאװ ,טעּכ ןשידיי םעד ,ךעלנייוועג יװ ,טליקעג
 םוצ עּביל עתמא ןיז ;ללכּב טינ האנש רטונ ןייק זיא דיי ַא "?קידלוש יז
 ןיא רע ןעװ ,טדײל רעטײװצ רעד ןעװ ,ףיוא קידנעטש ךיז טקעװ ןטיײװצ
 ,ןלעטשטסעפ טנעקעג ּבָאה ךיא יו ,תוּביס?רקיע יד ןענייז סָאד ...ךעלקילגמוא
 ןיא טָאה םעדצומ .ןעװעג םקונ טינ ןסור יד ןָא ךיז ןּבָאה ןדיי יד סָאװראפ
 ,קנַאדעג רעד ךיוא רשפא טקריוועג ןדיי ףיוא תוחפה לכל סָאמ רעסיוועג ַא
 | .יקירוצ ןרעקמוא ןזומ ךָאד ךיז טעװ ןעמ סָאװ

 :שטייד ןיא טנדרַאעגנייא ךיז ןּבָאה עכלעװ ,ןדיי ןעזעג רעּבָא ּבָאה ךיא
 עגעגנַאפעג יד וצ ןעמונַאּב ךָאד ךיז ןּבָאה ןוא "קידנעטש ףיואק ןוא טוג דנַאל
 .,טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא ךעלרעדירב םירבה עשיסול

 ןסור -וא ןדיי ןשיווצ שינעטלעהרַאפ ע עקיטייזמגעק יד זיא םינּפ-לּפײלע
 ליפ ןָאטעג ןסור יד ןּבָאה ןדיי .עשרבח ַא ,?טוג ַא ןעוועג טּפַאשנעגנַאפעג ןיא

 .טיונ רעסיורג רעד ןיא ףליה ײלרעלַא ייּב ןוא טעּבױַא ףיוא ןעמיטשַאּב ייּב תובוט

 ךיז ןעפענַאּב סָאד ךיוא זיא םיריױטקָאד עשידיי ןוא עשיסור יד ןשיוצ
 יסשירבח ַא ,טטוג ַא ללכב ןעוועג

 קיכיסּפ רעלַאמרָאנ ץנַאג טינ רעד ייּב קידרעװקרעמ ןעוועג זיא סָאד
 ,ץנעגילעטניא רעד ייּב ךָאנ טרפּב ןוא ענעגנַאפעג יד ןֹופ

 יד ןײטשסױא טוומעג טינ וליפַא טָאה רע ןעה ,רעגעגנַאפעג .רעד
 ,רעגנוה ןופ וליפַא ןטילעג טינ טָאה רע ןעװ .ת .7 ,תורצ עטנַאמרעדנּבױא

 קראטש ַא טַאהעג ךָאד טָאה -- ,תוחוכ יד רעּביא טעּבױַא ערעווש ןוא טלעק
 | םעטסיס=ןוורענ ןטציירעג

 סָאד ,טייקיירפ יד ןרילרַאפ םעד ןופ לּכיםדוק טדייל רענעגנַאפעג רעד
 סע סָאװ - ףָאט ןענעק טיג סָאד ,ךיז טליװ סע ואװ ,ךיז ןגעװַאּב ןענעק טינ
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 דשינָארכ טגָארג סָאד -- ןשטנעמ עדמערפ ןופ טײקיגנעהּפָא יד ;ךיז טליוו
 =םיה ,עינעטסַאריײנ וצ ףוס-לכיףוס טריפרעד ןוא םעטסיס=ןוורענ יד רעטנוא
 סָאד טקריװ ןעגנוטכַאּבָאַאּב עניימ טול .תעגושמ וצ --- וליפַא ןוא עירעט'
 .ףליפַא ןוא ןוורענ יד .ה .ד ,שירָאטַאלומוק עגעגנַאפעג ייּב טייקיירפ ןופ ןלעפ
 ,ןּבָארגעגרעטנוא רעמ ץלַא ,רעטײװ סָאװ ,ןרעוװ טכיוועגכיײלג עשיכיסּפ יד
 .! ןעניואװעג טינ וצרעד ךעלנייוועג ךיז ןעק ןעמ .בורח רעמ ץלַא

 ענעגנַאפעג יד ײּב ןװרענ יד רעטנוא טּבָארג סָאװ ,הּביס עטייווצ יד
 | - ..רעּבײװ ןופ ךיז ןגָאזּפָא ענעגנואווצעג סָאד זיא ,ןטַאדלָאס

 .=רקיע יד ןענייז סָאד ,םייה רעד ךָאנ שננעקנעּב יד זיא הּביס עטירד יד
 =לָאס ענעגנַאפעג יד ןופ םעטסיס=ןװרענ יד רעטנוא ןבָארג עכלעװ תוּביס
 שעלקערש ענעּבירשַאּבנּבױא יד וצ ּבָאגוצ ַא ןענײז ײז ןעװ ,ךָאנ טרפּב ,ןטַאד
 | | ..ןּבעל ןופ םיאנּת עכ

 =ַאפעג יד ןשיװצ עקנַארקײשיכיסּפ ןֹוא .װװרענ לָאצ יד ןיא רעּבירעד
 | ,עקיטלַאװג ץנַאג ַא ןעועג ענעג

 .ןגעלפ םירױטקָאד יד סָאװ ,רעּבירעד טינ רעדנואוו ןייק ךיוא זיא סע
 ךיז טָאה ָאד :דוסי ןשיגָאל םוש ןײק ןָא ךיז ןשיװצ ןגירק טּפָא יוזַא ךיז
 זַא ,קירעדינ ֹוצ רעדָא ךױה וצ םיא טימ טדער ןעמ זַא ,טכַאדעגּפָא ןצעמע
 .,װ ,זַא ןוא םיא ןופ טכַאל ןעמ זַא ,ןצעשניילק ,ןקידײלַאּב טשרמולּכ םיא ליוװ ןעמ
 עקיזָאד יד ןּבָאה קילג םוצ ..ןיוש ךיז טגירק ןעמ ןוא טרָאװ ַא רַאפ טרָאװ ַא
 .םידדצ עדייּב ןּבָאה השעמה רח א :טרעיודעג גנַאל טינ טעמּכ קידנעטש תקולחמ
 | ,ןרָאװעג דניירפטוג רעדיװ --- ןוא טַאהעג הטרח ךעלנייוועג

 ךָא רעגַאל ןיא ןעמוקעגנָא ןענײז סָאװ ,יד ןענײז רעּבָא לּכה ךסּב = |
 רעגַאל ןופ קעװַא ,תולחמ עשיכיסּפ רעדָא עזעוװרענ וצ ןעגנוגיינ עטנשרלעג
 ןּבָאה סָאװ ,רעּבָא יד ;רעקירעטסיה ,רענעטלעז ,רעדָא רעקעטסַארײנ סלַא
 סעװַא בורייּפ:לע ןענײז ,תולחמ עניזַא וצ היטנ עטנשרַיעג ַא טכַארּבעגטימ
 יי ,םיעגושמ סלַא ,עקנַארק?שיכיסּפ סלַא
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 צו

 ,ןפיולטנַא סָאד

 יד ייּב ןוא םייה רעד ןופ קעװַא יירפ ןײלַא טרָאּפ סָאװ ,שטנעמ ַא ּביוא
 ?נעּב ןופ ,ייווםייה ןופ קרַאטש רעקינײװ רעדָא רעמ רע טדייל ,םינפוא עטסעּב
 יב ליפעג רעקיזָאד רעד ןײז וומ ךעלקערש יװ טנײה ,םייה רעד ךָאנ שינעק
 ,?םיאְוּת עקידארומ עטרעדלישגנּבױא יד ייּב טּבעל רעכלעװ ,סענעגנַאפעג טעד

 רענעגנַאפעג רעד עכלעוו ,טכענ עקידרעטניוו עטלַאק ןוא עגנַאל יד ןיא
 :ַאּב ןוא ןקידנבעלַאּב םעד ייּב ;הסיפּת רעד ןופ םוניהיג ןיא רעּביא טּבעל
 עכלעוװ ,גנילירפ ןיא רוטַאנ רעקידנּפַאכפױא ךיז רעד ןופ םעטָא ןקידנעלגילפ
 ןופ המשנ רעד ןיא גנומיטש עקידהרוחשפהרמ ַאזַא ןוא עפיט ַאזַא סױרַא טפור
 ןרעטכייל ַא ןיא רשפא ,טסּברַאה ןוא רעמוז ןיא ךיוא רעב ;םענעגנַאפעג םעד
 יז םענעגנַאפעג םעד ןופ תונורכז יד ןיא ףױא ןעייטש קידנעטש -- ,דַארג
 ןוא ךיז וצ טיצ סָאװ ,ןדע-ןג ַא ןופ יװ ,ןּבעל ןשימייה םעד ןופ רעדליּב עּביל
 ןיא ןקיטשרַאפ וצ ןוא ןעמוקייּב וצ רעש זיא סע ןכלעװ ,הוּכ ַאזַא טימ טסיײר
 | | ,יךיז

 םעד ןלעטש טימ ןדנוּברַאפ ןייז וליּפַא סָאד לָאז ןוא !םײהַא !םײהַאװ
 י.,? טרעוו סע זיא סָאװ ---םוניהיג ןקיוָאד םעד טָא ןיא ןּבעל סָאד ..! ןָאק ןיא ןּבעל
 יד ,ןפױלטנַא ןופ הבשחמ יד םוא ךיז טרעק רעקידתונשקע סלַא ,רעטפָא סלַא
 ץלַא ,רעטײװ סָאװ ,סיוא ןטעּברַא לכש ןטימ טפלעה רעד ףיוא עיזַאטנַאפ
 ,רעד זיא טָא .!ןפױלטנַא ןעק ןעמח ..ןפױלטנַא ןופ רענעלּפ ערעקידתויטרפּב
 =טגָא לעװ ךיא ../ןרעװּוצננָא סָאװ ָאד זיא סָאװ 4 ןפָאלטנַא רענעי זיא טָא
 | וי ,! ןפיול

 רעטסעפ ַא סלַא ,קיטײצ ןפױלטנַא ןופ הבשחמ יד טרעוו ףוס:לכ:ףוס
 ידַּכ ,רבח ַא רעדָא םירבח ןכוז ןָא קיטכיזרָאפ ןעמ טּבײה טלָאמעד .סולשַאּב
 םעד ןכַאמ םענײאגיא ןוא ןפױלטנַא ןופ ןַאלּפ םעד ןטעּברַאסױא םענייאניא
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 =לֵאחַאּב ַא ןיא ואו=ץעגרע רעדָא טכַאנייּב רעדָא םעד חוּכמ טדער ןעמ ...חרביו
 ףרעדנַא םעד ףיוא רענייא קידנקוק טינ ןוא טייהרעקגיליטש עלעקניװ םענעט

 רָאּכַא וצ ןעמ טיצ ,טדערעגפיונוצ ןיוש ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,םעדכָאנ
 םעגייאניא סיוא טעּברַא ןעמ עכלעװ טימ ,דניירפ עטוג ערעכיז ץנַאג ,ערעכיז

 ןעמ :תונכה עקיטײנ עלַא טכַאמ ןעמ ןוא ןפיולטנַא םעד ןופ םיטרּפ עלַא יד |
 יןײּפש ײלרעלַא ,ךרדל הדצ ,סנטשרע ,רעגַאל ןופ םירבח יד ייּב ?טײלטנַאװ
 יד ןפלעה ןַאד :ןװרעסנָאק עלעסיּב ַא לָאמַא ,קַאּביװצ רקיע רעד ,ןעלקיטרַא
 ?ּבָארג ַא ,לשמל יװ ,גייצעג עקיטיינ טימ רעפולטנַא עניױזַא סיוא ןרעג םירבה
 יד סױרַא ןפױלטנַא ןימ ַאזַא טפור קידנעטש .המודּכו רעש ַא ,רעסעמ ַא ,ןזייא
 ?רַאפ סָאװ ,ענעגנַאפעג יד דצמ ףליה וצ ןוא תונּברק וצ טייקטיירג עטסערג
 סָאװ ,יד .רעקיטלַאװעג ץנַאג ַא זיא רעפיױלטנַא יז וצ סערעטניא רעד ;ןּבײלּב
 ןרַאפ ןהעש עטצעל יז ןגלָאפרַאפ ,ןפױלטנַא ןטנַאלּפעג םעד ןופ רעירּפַא ןסייוו
 גנוּפַאלק ַא טימ לָאמַא וליִפֲַא ןוא גנוגערפיוא רעטסערג רעד טימ ןפיולטנַא

 ןעײג ,רעפױלטנַא יד סיוא ןעװַארּפ סָאװ ,ןשטנעמ עכעלטע יד ,,ןצרַאה ןיא

 טּבײלק ןעמ ןוא ןשטנעמ "ערעכיזװ עלַא וצ רעגַאל ןרעּביא םורַא עלייוורעד

 .רָאג ןָאק רע סָאװ ,דיירפ טימ טיג רעכעלטיא :רעפױלטנַא יד רַאפ געוו ןפיוא

 :טניפ+ץרַאװש ַא ןיא ןפלעװצ םורַא :ןפױלטנַא ןופ העש יד טמוק ףוסל

 רעדָא קַארַאּב רעייז ןופ רעפױלטנַא יד סױרַא ךיז ןענעבנג טכַאנ:רעמוז רערעט

 ןכַאז עלעקעּפ םענעדנוּבעג םעד טימ טײהרעסעװרַאּב ּבורג-רעגַאל רעייז ןופ

 ןעמ ןיִּב ,ןעלעמַאּפ ץנַאג ,רעגניפ ןציּפש יד ףיוא טײג ןעמ ..עצײלּפ ןפיוא
 ןופ ..סַאג ןפיוא געװ םעד טמַאצרַאפ סָאװ ,טָארד ןקיכעטש םעד ֹוצ טייגרעד
 ףיוא ,סקיּב ַא טימ טַאדלָאס-ךַאװ רעשטייד ַא קירוצ ןוא ןיהַא טייג ןסיורד

 | ..רעסעמ=טענגַאּב רעפרַאש ןוא רעגנַאל ַא טציז סע ןכלעוו

 :םיױא ,סעּכ טימ דלַאּב טַאדלָאס רעד טיירש שיורעג ןטסנעלק םעד ייּב
 ןײק ךיילג קידנעמוקַאּב טינ ןוא ??ַאד רעװח :סיוא ךיג ףיוא ןוא טגערעג

 =ומ ,גנוטכיר רעד ןיא לָאמיײװצ ןוא לָאמנײא סיֹוא ךיילג רע טסיש ,רעפטנע
 גיס ַא יװ ,סױרַא טפור סָאד .שיורעג רעד ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה סע ןענַאװ
 ירַאפ םעד ּפָא ןכוז עכלעװ ,ןטַאדלָאס:ךַאװ עקימורַא עלַא ןופ ףיולפיוא ןַא ,לֵאנ

 | .יךעלּפמעל עשירטקעלע ערעייז טימ חטש ןטעדשח
 טעמּכ ןיוש זיא סע :ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ טעּברַא עצנַאג יד ןיוש זיא ןַאד

 יװ לָאמַא ןעק ןעמ ואו ,רעגַאל ןיא קירוצ ןדייס ,ןפױלטנַא וצ ךעלגעמ טינ

 | - יךיז ןטלַאהַאּב ןוא טעּב ןיא ןכירקנײרַא רעד

 רעּבָא ךעלנייװעג .קילגמוא ןַא סיװעג סָאד זיא ,רָאפ ךַאז ַאזַא טמוק
 ,טנרעלעג טייצ עשּפיה ַא ךיז ןּבָאה ןטַאדלָאס יד לייוו ,רָאפ טינ ךַאז ַאזַא טמוק
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 נגונעג ןַאהרַאפ רעגַאל ןיא ָאד ןענייז עכלעוו ,םייּבר עטֹוג ייּב טרינערט ךיז
 .ייז טָאה ןעמ .--  ןוא ןפָאלעג לָאמניײא טיג ןיוש ןענייז סָאװ ,יד ןענייז סָאד
 ,,טּפַאכעג-

 ןײטש םעטָא ןטקיטשרַאפ ַא טימ עלַא ןּביילּב טָארד ןקיכעטש םייּב
 ןַאד .ךיז ןרעטייװרעד טַאדלָאטײךַאװ םעד ןופ טירט עקיכליה יד זיּב ,עלייוו 8
 .טָארד םעד "ןָאזרעּפ עטלעטשַאּכ/ רעירפ ןופ ןיוש יד "ףיוא טנפעמ

 טניוװשעג טּפַאכרַאפ ןָאזרעּפ עטרינערט טוג יד זַא ,ױזַא רָאפ טמוק סָאד
 רעדנַאנַארעּביא ײװצ טנעה עדייּב ןופ רעגניפלטייט םעד ןוא ןסיורג םעד טימ
 ןּבױא ףױא םענײא רעדנַאנופ קרַאטש לָאמַאטימ ייז טיצ ןוא ןטָארד עקידנגיל
  =פוֵלטְנָא םעד רַאפ ךיז טנפע ןפוא ַאזַא ףיוא ,ןטנוא ףיוא ןרעדנַא םעד ןוא
 ןוא ײרפ ךרוד טײג שטנעמ ַא רעכלעװ ךרוד ,ךָאל עסיורג ַא רעייז רעפ
 םעד ןּבָאה רימ .שיורעג רעדָא רעטש םוש ןײק ןָא גנירג רעייז
 סָאװ ,ןטַאדלָאס ןזיװעג לָאמ ערערעמ "טָארד םעד ןענעפעז ןופ ץנוק ןקיזָאד
 =גואוַאּב קידנעטש ּבָאה ךיא ןוא ןפױלטנַא טװּורּפעג לָאמניײא טינ ןיוש ןבָאה
 ןופ טנַאװ יד עכלעװ טימ ,טײקכיג יד ןוא טייקרעכיז יד ,תוטשּפ יד טרעד
 ןיא טרעװ ,ךרוד טינ םענײק טזָאל יז זַא ,ךיז טכַאד עכלעוו ,טָארד ןקיכעטש
 !ןשטנעמ םענעטקַאװרעד ַא ךרוד יירפ טזָאל ןוא ןפָא ןדנוקעס 3--2

 רָאנ רע ףרַאד ,טָארד ןכרוד ןעגנַאגעגכרוד רָאנ זיא רעפיױלטנַא רעד יו
 טלײט סָאװ ,ןבָארג ןיא ןיוש זיא רע ןוא טירט עקיטכיזרָאפ עכעלטע ןכַאמ
 ,רעגָאל םעד ייּברַאפ ךיז טיצ רעכלעוו ,געװ ןטיירּב םעד ןופ רעגַאל םעד ּפָא
 ןײגרעּבירַא טינ טעװ טַאדלָאס-ךַאװ רעד זיּב ,טייצ עצרוק ַא ּפָא רע טרַאװ ָאד
 =ַאּפ ןַאד ידּכ ,םיא ןופ ןרעסייװרעד רעדיוװ ךיז ןוא סייז רעדנַא רעד ףיוא

 טוג רעירפ ןיוש טָאה רע ןכלעװ ,געװ ןקיזָאד םעד ןײגרעּבירַא רעווק ךעלעמ
 טשינ ןיש רע זיא ןטרָאד .ןיז טקוקעגוצ קרַאטש םיא וצ ןוא טשרָאּפעגסױא
 .ןיא ןיוש ףיז טליפ ןוא ףיוא יירפ טמעטָא רע ןכלעוו ןיא ,דלַאװ ןופ טײוװ
 | ,..רעכיז דַארג ןסיוועג ַא;

 רעדָא סַאּפמָאק ַא טַאהעג ךיז יב טַאדלָאס רעשיסור רעד טָאה ןטלעז
 רע טָאה רעּבירעד .טינ ללכּב ךיז טײטשרַאפ רע רעכלעוו ףיוא ,עטרַאק ַא;

 ּבײהנָא ןופ .ןײג לָאז רע גנוטכיר רעכלעװ ןיא ,טסואװעג טינ בורייּפ-לע

 ײּברַאפ ,טעטש ןוא רעפרעד עכעלטע ןּבירשרַאפ ךיז יב ןּבָאה רע טגעלפ

 רע בוא ,געװ ןקיזרעטײװ םעד ןיא  .ןייגכרוד טפרַאדַאּב טָאה רע עכלעװ

 ןכעלטיא ףיוא טָאה רע סָאװ ,תועינמ עסיורג עלַא יד ןדיימ ךעלקילג טגעלפ
 עגיימ ףיוא | ,קידנּפַאט-דנילב בורייפ:לע ןעגנַאגעג רע ויא ,טנגעגַאּב טירשי
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 בעלפ "!חרזמ:ןופצ רעדָא ןופצ ףיוא ןקור ןענעק ךיז ריא טעװ יווח :תולאש
 +/ךָאנ ןרעטש יד ךָאנ ןײג לעװ ךיאפ :הבושּת יד בוריּפילע ןעמוקַאּב ךיא

 ?םישוּבלמ עשיטַאדלָאס ענייז ןיא ןפיולטנַא טגעלפ טַאדלָאס רעשיסור רעד
 ,ןוא ,ןגירק טנעקעג רעװש רעיײז םישוּבלמ ערעדנַא רע טָאה סנטשרע לײװ
 רעדָא םרָאפינוא ןייז ןיא טַאדלָאס םענעּפָאלטנַא ןַא טּפַאכ ןעמ ןעװ ,סנטײװצ

 'םיא ןעמ טגעלפ ,םרָאפינוא םעד ןופ ןּבילּבעג זיא סָאװ ,םעד ןיא תוֲחּפה לכל
 ,רעסעּב םינּפ לֹּכ לע ןעװעג זיא עכלעוו ,הסיפּת ןכָאװ 3--2 טימ ןפָארטשַאּב
 שרעדיילק עליוויצ ןיא טּפַאכעג רעּבָא םיא ןעמ טָאה ;ּבוױגײרעגַאל ןייז רעדייא
 ..ןסיש םוצ ,ןָאיּפש סלַא ,ןטּפשמרַאפ ןיוש םיא ןעמ טגעלפ

 טכַאמעג סָאװירָאנ סָאה טַאדלָאס רעד יװ ,טייצ רעטשרע רעד רָאג ןיא
 יעג טכַאנ עטשרע יד רע טָאה ,רעגַאל ןופ טײרדעגסױרַא ךיז טָאה ןוא הטילּפ
 =פיוא םעד טימ ! רעטייװ סָאװ ,ןײגקעװַא :ךַאז ןייא ןגעוו ןטכַארט רָאנ טזומ
 .ףורפיױא םעד ייּב רעגַאל ןיא טּפַאכעג ךיז טָאה ןעמ ןעװ ,ןוז רעד ןופ ןײג
 .עכעלקערש ַא ןּבױהעגנָא דלַאּב ךיז טָאה ,ןפָאלטנַא זיא רעצעמע זַא ,(לעּפַא)
 "לרעק ןטכולפרַאפ םעדײ ךָאנ ײרעגָאיכָאנ

 ײצילַאּפ עצנַאג יד סיפ יד ףיוא ןלעטשקעװַא דלַאּב ןגעלפ ןשטייד יד
 ךגעלפ עכלעוו ,טניה עטריסערד עקידהנּכס ערעייז טימ עירעמרַאדנַאשז יד ןוא

 יװ .,ןפָאלטנַא ןענייז ןטַאדלָאס יד רעכלעװ ןיא ,גנוטכיר יד ןזייוופיוא דלַאּב
 יךימו ףּכיּת ךיז טָאה ,ןפָאלטנַא זיא רעצעמע זַא ,ןזיװעגסױרַא רָאנ ךיז טָאװ סע
 .יהיח רעדליװ ַא ףיוא דגַאי רעד ייּב יװ ,גנוגלָאפרַאפ עדליו ַא ןּבױהעגנָא

 לָאז רענעּפָאלטנַא רעד זַא ,טַאהעג ארומ רקיע רעד ןּבָאה ןשטייד יד
 ,סיינ עקיטכיוו עטרינָאיּפשסיױא דנַאלסיױא ןיא ןבעגרעּביא טינ הלילחו:סח

 =עג ןוז רעד ןופ גנַאגפױא םעד טימ רענעפָאלטנַא רעד טָאה רעּבירעד
 ףע טָאה גָאטײּב ,טכַאנײּב רָאנ טנעקעג רע טָאה ןיג ;ןטלַאקַאּב ךיז טזומ
 ,ןטלַאהַאּב ואוו-ץעגױע טזומעג ךיז

 יד ,סנטשרע ,ןעװעג ןענייז ךיז ןטלַאהאּב וצ ףיוא רעטרע עטסעּב יד
 עלָאמש ןּבָארגעג טָאה ןעמ ואו ,רעדלעװ יד ,סנטייװצ ,ןוא רעדלעפ:ןרָאק
 צלַא ןיוש ןּבָאה ןטַאדלָאס יד סָאװ ,רעּבירג-סיש יד ןופ טרַא רעד ןיא ,רעּבירג
 ,ןּבָארג טנעקעג

 ןגײל ,גָאטיײּב ןטלַאהַאּב רענעֿפָאלטנַא רעד ךיז טגעלפ ּבורג ַאזַא ןיא

 טרָא רעטסעּב רעד  ...ייט ןכָאקפױא רעדָא ץנעקעג ַא ןכָאק לָאמַא ,ןפָאלש ךיז
 :עקַאט רעּבירעד .רעדלעפ?ןרָאק יד ןעוועג ןענייז ךיז ןטלַאהַאּב וצ ףיוא רעּבָא
 שךיוה ץנַאג ןעװעג ןענייז ןעגנַאז יד ןעװ ,רעמוז רָאנ טעמּכ ןּפָאלעג ןעמ זיא
 ןטלַאהַאּב ןענעק ייז רעטניה ךיז לָאז שטנעמַַא זַא
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 סָאװ ,רעד :ךַאז עט ושּפ ץנַאג ןייק טינ זיא ןרָאק ןיא ךיז ןטלַאהַאּב סָאד
 ןופ רוּפש עגעפָא ַא ןוא ערָאלק ַא ךיז רעטניה רעּביא טזָאל ,טיג ץנֹוק םעד ןעקי
 רעסיװעג ַא ,ןּפַאכ ןצ םיא גנירג זיא סע רעכלעװ ךָאנ ,ןעגנַאז ענעטָארטעצ
 =ַאב ןוא ןכַאז ןטלַאהַאּב םיבנג יד יװ ,ןפוא םעד טנעקעג טָאה ןטַאדלַאס לייט
 =נַאנופ טמענ ןעמ סָאװ ,ןירעד טײטשַאּב רע ,ןרָאק ןיא ןיילַא ךיז ןטלַאה
 ןסקניל ףיוא ןוא סטכער ףיא ןעגנַאז לײט ןשפיה ַא טנעה עדייּב טימ רעד
 ,טכַאז ןוא ךעלעמַאּפ רעײז רעגניפ ןציּפש יד ףיוא ךרוד ןעמ טייג .ןטימניא
 טסלָאמַאד .ןטניה ןופ שטנעמ םעד ןעגנַאז ענעזָאלעגּפָא יד ןקעדרַאפ ןַאד
 סיפ יד טלעטש ןעמ ,רעדנַאנופ ןעגנַאז קיטש ןקידרעטייוו ַא ןעמ טמענ
 לָאמַא ךיז ּבָאה ךיא יװ ,ןפוא ָאזַא ףיוא .װ .זַא .א רעטיײװ רעּבירַא
 ;ןרַאק דלעפ ַא ןיא טײװ ץנַאג ןייגרַאפ שטנעמ ַא ןעק ,ןגייצרעּביא טנַאקעג
 רע ראו ,לצעלּפ םעניילק ַא סיוא טדינש רעדָא סיוא ךיז רע טערט טרָאד
 2ביה קידנזָאל טינ ,ןפָאלש ןגייל ןײלַא ךיז ןעק ןוא םיצפח ענייז קעװַא טגייל
 | | - .ארוּפש םֹוש ןייק ךיז רעטי

 רענעפָאלטנַא רעד טָאה דלַאװ ןיא יא ,ןעגנַאןרָאק יד ןיא יא רעּבָא
 געװ ןײז ףױא טמעג רע טָאה געט עטשרע יד .ןּבײלּב גנַאל טנעקעג טינ
 .ײז קידנעײגמורַא טייוו ,רעפרעד יד ךיוא רָאנ ,טעטש יד רָאנ טינ ןדיימסיוא
 טָאה ,גרַאװנסע םוכס םעניילק ןייז ןסעגעגפיוא רָאנ טָאה רע יװ ,רעּבָא דלַאּב
 ?ףיליטש .טעּברַא ןכוז ןוא ףרָאד ןיא ןייגניירא ןעגנואווצעג רעגנוה רעד םיא
 תושמשה-ןיּב א ןיא רענעפָאלטנַא רעד ןַאד טגעלפ קידנגָאה ארומ ןוא טייהרעק
 ןופ ךיז ןעמענַאּב סָאד ..זיוה עשיכרָאד עמַאזנייא ןַא ןופ ריט ןיא ןּפַאלקנַא:
 ןעועג זיא סָאד :רעטוג ַא ןעװעג ללכב ןיא טַאדלָאס ןימ ַאזַא וצ ןשטײד יד
 ,רעטעּברַא רעלעװלָאװ ַא ןוא רעטוג ַא לּכ םדוקי

 ,טַאדלָאס ַאזַא טָאה ,הרושּכ ןעגנַאגעג ןיא ץלַא ּוא ,ןפוא ַאזַא ףיוא = |
 .עטיל ןיא ךיז ןּבײלקרַאפ טנעקעג דלַאּב ,רעטייוו ץלַא ךיז קידנקור ךעלעמַאּפ-
 טרפּב ,טוג רעײז ןעמונאּב ללכּב ענעפָאלטנַא עשיסור יד וצ ךיז ןעמ טָאה ָאד
 יד ןּבָאה "ןמיסח ןקיזָאד םעד ."ןמיסח ַא טכַארּבעגטימ ןּבָאה יז ביוא ,ךָאג
 ,ןפיױלטנַא ןרַאפ םירבח ערעײז ןבעגעגרעּביא רעגַאל ןופ ןטַאדלָאס:

 ךיז טָאה רע .(* קינײװסױא טנרעלעגסיוא םיא טָאה רענעּפָאלטנַא רעד = |
 .ףרַאד רעסיװעגַא ךיז טניפעג סע ואו :טײצ עצנַאג יד טגערפעגרעדנַאנופ;
 ,ףרָאד ןיא ןעמוקעגנָא יא רע יװ ,דלַאּב ןוא טגערפרעד ךיז רע טָאה ףוסל
 ןײא ףױא רעזײה לָאצ עסיװעג ַא טלײצעגּפָא סַאגטּפױה רעד ףיוא רע טָאװ

 ןעגנולײצרעד עשיטַאדלָאס עכעלטע ןופ ךמס ןפיוא רעּביא סע ביג ךיא (*
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 צוה ַא/ ןופ רעיוט םענעסָאלשרַאפ ַא רַאפ ךיז קידנלעטשּפָא ,וא סָאג טײז
 יד .קָאלג ןרַאפ ןָאטעג יצ ַא קרַאטש רע טָאה ,לשמל ,"ךַאד םענירג ַא טימ
 -ןויוַאּב טינ גנַאל ךיז טָאה שטנעמ ןייק רעּבָא ,ןלוּבעצ ךיז ןּבָאה טניה עזייּב
 רעד ןזיװַאּב ףוסל ךיז טָאה ןעגנילק ןקילָאמיײרד ַא ןוא טייצ ערעגנעל ַא ךָאנ
 =עגח :טגָאזעג טָאה טַאדלָאס רעד .טנַאה ןיא לסילש ןסיורג ַא טימ סָאּבעלַאּב

 / ?!סוטסירק סוזעי ןייז לָאז טּביױל

 =ףעד .סָאּבעלַאּב רעד טרעפטנעעג טָאה .--- "!ןטייצ עקיּביײא ףיוא; | --- 
 =סא ףיוא טנרעלעגסױא טָאה רע סָאװ ,סָאד טגָאועג רעטײװ טָאה טַאדלָאס
 :קיניײװ

 ,"ןייצ יד טימ נ ףלָאװ רעקירעגנוה ַא טּפַאלק דלַאװ ןיא; --

 .סָאּבעלַאּב רעד טרעפטנעעג טָאה -- "!ןטיהנייא טעװ טָאג ---

  "םעד קיצרַאה טסירגַאּב ,לטרעפ יד טיירּב סָאּבעלַאּב רעד טנפע םעדכָאנ
 רע טמענ םעדכָאנ ןוא ךיז ןעורסיוא געט עכעלטע ךיז ייּב םיא טזָאל ,טסַאג
 .רעטעּברַא ןַא רַאפ םיא

 ןטנַאקַאּב ַא וצ רעּביא סָאּבעלַאּב רעד םיא טקיש םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא
 =ָאלטנַא רעד טייגרעד ןפוא ַאזַא ףיוא ..,ץינערג ןשיסור םוצ רעטנעענ רעױּפ
 / ,טנָארפ ...םוצ זיּב טעמּכ טַאדלָאט רענעפ

 :טּפַאכרַאפ טָאה עכלעוו ,ץענ ןימ ַאזַא ןעועג זיא טנָארּפ רעשטייד רעד

 ןוא החריט ליפ ױזַא ךָאנ ךיז ןגעלפ סָאװ ,ןטַאדלָאס יד .ענעפָאלטנַא עלַא
 ןפיוא ןרעװ טּפַאכרַאפ עלַא ָאד ןגעלפ ,טנָארפ םוצ זיּב ןביילקרעד תורצ

 ,טרָא ןַא יװ ,טנָארפ םעד ןלעטשרָאפ ךיז טגעלפ טַאדלָאס רעד .אפוג טנַארפ
 ײלרעלַא טימ ,ןטַאמרַאה טימ עכיוה ןעגנוטסעפ טיוּבעגסױא ןענייז סע ֹואוו
 =רעד---ןֹוא טנָארפ ןפיוא רע טמוק לָאמַאטימ ,ןטרָאד ךיז טניפעג סָאװ ,לייח

 =ךַאװ ןייא ןייק וליפַא טעז ןעמ ..טסיװ ןוא טסוּפ םוטעמוא !טשינרָאג טעז

 =עג רע טרעװ גנולצולּפ ..ןלעטשרָאּפ טינרָאג ךיז ןעק רע .,,.טינ טַאדלָאס
 .יידרע רעד רעטנוא ןופ יװ ,סיֹורַא ןעגנירּפש עכלעוו ,ןטַאדלָאס ךרוד ןעגנַאפ

 ר ןטושּפ ַא רַאפ ךָּאנ טרפּב ןוא ךיז ןסיירכרוד טנָארפ ןשטייד ןכרוד
 .ןטכַארט ֹוצ סָאװ ,ןעװעג טינ זיא םרָאפינוא רעשיסור ַא ןיא טַאדלָאס ןשיס
 ?קעּפרעּבירַא ןּבעגעגנײא ָאד ךיז טָאה סע ןעכעװ ,הלוגס=ידיחי ענעטלעז יד

 טיג ,עכלעװ ,ןטַאדלָאס יד ןעועג ןעניז ,ץענערג טייז רענעי ףיוא ךיז ןעל
 =סייוו ענעגעלעגּפָא יד ןיא ןּבילקרַאפ ךיז ןּבָאה ,טנָארפ םוצ זיּב קידנעייגרעד

 פד טַאהעג טנייפ ןּבָאה םירעיוּפ יד ואוו ,סעטָאלּב יד םורַא ,רעפרעד עשיסור

 | ירעניוװטיל יד יװ ,רעמ ךָאנ רשפא ןשטייד
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 ףרוד ,סעטָאלּב יד ךרוד ןגעװ יד טנעקעג טוג ןּבָאה םירעיוּפ עקיזָאד יד
 ןשטייד יד וליפַא ןּבָאה ָאד ...תורוחס ײלרעלַא ןעלגומשכרוד ןגעלפ ייז עכלעוו
 ןגָאזּפָא טינ םירעיוּפ יד ךיז ןגעלפ ,ךעלריטַאנ .ןָאט טנעקעג טינ ךַאז ןייק
 ..טנָארפ ןכרוד "ןשטנעמ םענעגייא? ןַא ייברעד ןריפוצכרוד

 עניױזַא ןופ לָאצ יד זיא ,ןעגנוגערפסיוא יד ןופ סיײוו ךיא ליפיוו ףיוא
 ,עקיטשיג ַא ןעוועג ךָאד םיטילפ עכעלקילג

 =ײז טכלעוו ,םיטילּכ עלַא יד זַא ,רָאלק ןטגָאזעגנּבױא םעד ךָאנ זיא סע
 טשטילגעגכרוד ךעלקילג ךיז ןּבָאה עכלעװ ןוא "רעגַאלח ןופ ןפָאלטנַא ןענ
 ,געװ רעייז ףיוא ןפָארטעג ןּבָאה יז סָאװ ,תועינמ עלַא ןוא תונּכס עלַא ךרוד
 ,טנָארפ ןפיוא ןרָאװעג טּפַאכרַאּפ ףוס:לכ=ףוט ךָאד ןענייז

 טדערעג טינ ןּבָאה ןטַאדלָאס עשיסור עלַא טעמּכ זַא ,טכַא ןיא קידנעמענ
 בוריּפילע ויא ןפיולטנַא ןופ ןַאלּפ רעד זַא ,שטייד ןייק ןענַאטשרַאפ טינ ןוא
 טינ ךיז טָאה רענײק טעמּכ זַא ,רעמָאט ןוא רשפא ןפיוא טיוּבעגסיוא ןעוועג
 =ואו טינ ךיז רימ ןלעװ --- ,עטרַאק ןוא סַאּפמָאק ןטױל ןריטנעירָא טנעקעג
 ?שינ ַא ,רעניילק ץנַאג ַא רָאנ ךיז טָאה םיטילּפ עסַאמ רעסיורג רעד ןופ סָאװ ,ןרעד
 עסַאמ עסיורג יד .דנאלסור ןיא ןפױלטנַא ןּבעגעגנייא ןטַאדלָאס לָאצ רעקיס
 ןוא ןגלָאפרַאפ םייּב ןרָאװעג ןסָאשרעד טינ ןיא יז ליפיוו ףיוא ,םיטילּפ ןופ
 -  אירעגַאל ןיא קירוצ ןרָאװעג טכַארּבעג זיא ,ןּפַאכ

 ,ןטַאדלָאס יד רעכלעוו טימ ,תונשקע יד ןרעדנואווַאּב וצ רעּבָא זיא סע
 ןפָאלעג רעטײװ ןוא רעטיײיװ ךָאד ןענייז ,ןלַאפכרוד עלַא ףיוא קידנקוק טינ
 =יירפ רעד ךָאנ שינעקנעּב יד ןעװעג ייז ייּב זיא קרַאטש ױזַא ןוא סיורג ױזַא
 ! םייה רעד ךָאנ טרפּב ןוא ללכּב טייה

 נָא ךיז ּבָאה ךיא עכלעוו ,םיטילּפ לָאצ עסיורג יד ןָא ךיז ךיא ןָאמרעד |
 =ףעּביא ַא רעניימ לּכיםדוק ןגוא ענײמ רַאפ ףױא טייטש ,קסרעשט ןיא ןעועג
 ןעװעג זיא סָאד .(* ועדעיװדעמ יַאלָאקינ טַאדלָאס רעד ,דניירפ רענעּבעג
 םַאש ַא ,טלַא קיצנַאװצ ןוא ףניפ-ריפ רָאי ַא ,קלָאּפ רעריּביס ַא ןופ טַאדלָאס ַא
 .לקסומ ןואײכָאנק ןטלקיװטנַא קרַאטש ןטלעז ַא טימ ,סקואװ ןלעטימ ןופ ,ןעט
 ?נַאפעג יד ןשיװצ שטנעמ רעטסקרַאטש רעד רשפא ןעװעג זיא רע ,םעטסיס
 רע זיא ײּברעד !רעגאל רעקסרעשט ןיא ןשטייד יד ןשיװצ וליפַא ןוא ענעג
 טָאה רע זַא ,שטנעמ רעוויַאנ ַאזַא ןוא רעקיטומטוג ַאזַא ,רעטוג ַאזַא ןעוועג
 ןטוג ןייז ןופ .דניק םענעסקַאװרעד ַא ןופ קורדנייא םעד ךעלנייוועג טכַאמעג
 יב ,ןײגּפָארַא טינ לָאמנײק טעמּכ לכײמש רעכעלדניירפ רעד טגעלפ םינּפ

 ,םינַאדװעסּפ (*

 סה ןת



 ,ןכַאלרעדנַאנופ קיצרַאה ןוא קידיירפ ױזַא ךיז רע טגעלפ העידי רעטוג רעדעי
 ;רענייצ עקיטפערק ןוא עסייוו ,עסיורג ליומ ןלופ ןייז ייּברעד קידנלעטשסױרַא
 =ומ שידניק ןוא ןייש יֹזַא יײּברעד ךיז ןגעלפ ןגיוא עצרַאװש ענייש ענייז
 .םיא טימ ןכַאלוצטימ טינ ךעלגעממוא ןעוועג זיא סע זַא --- ,ןלַארטשרעדנַאנ
 סע סָאװ ןגעװ קידנסיװ טינ ,טַאדלָאסיךָאװו רעשטייד רעגנערטש רעד וליפַא
 ..ןעלכיימשטימ ײּברעד ךיוא טגעלפ ,קידנליו טינ ןוא ךיז טדער

 שיַּביס ןטייוו ַא ןיא ןסקַאװעגסױא ןוא ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא וועדעיוודעמ
 סלַא ,ךייט רעריּביס רעקיטלַאװעג ןוא רעסיורג ַא ןופ גערּב ןפיוא ,ףרָאד רער
 עטסעּב יד ןופ םענייא רַאפ טנכערעג ךיז רע טָאה לרוחּב רענעסקַאװעגרעטנוא
 רַאפ רעקרַאטש ךס ַא רעּבָא ,דנגעג רעצנַאג רעד ןיא רעמיווש ןוא רעשיפ
 רעריּביס רעלופתודוס רעזָאלצעגערג רעד ךיז וצ ןגיוצעג םיא טָאה ךייט םעד
 טייוו ,ךײט םעד ןופ ןגערּב יד טקעדַאּב טָאה רעכלעװ ,(ַאגיַאט) דלַאװױוא
 .ןךײל א ןעװעג ויא רע ..גיוא יד טּפַאכעג רָאנ טָאה סע לפיוו ףיוא ,טײװ
 עסיורג עכעלקרש יד ףיױא רקיע רעד ,תויח עסיורג ףיא רעגעי רעכעלטּפַאש
 טימ רעּב ַא ףיוא ןלַאֿפנָא ןײלַא ןיוש רע טגעלפ רָאי ןצכַא וצ ..ןרעב רעריּביס

 ,(* ?ַאניטַאגָארא רעד
 ?רַאפ ןוא תויח עדליו ףיױא ןהעש עצנַאג קידנרעיױול ,דלַאװ ןיא רָאנ

 טָא ןוא ..םייה רעד ןיא ךיז ייּב ןליפ וועדעיװדעמ ךיז טגעלפ ,ייז קידנגלָאפ
 רעשטייד רעד ןופ םוניהיג ןרעטסניפ םעד ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא שפנ ןימ ַאזַא

 ַאזַא ףיוא זיא ןוא רעכָאק ַא רַאפ ןעמוקעגנָא רע זיא קילג םוצ !טפַאשנעגנַאפעג -
 ,רעגנוח ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעגסױרַא ןפוא

 ,רע זיא רָאי ירד ןופ ךשמ ןיא :טורעג טינ םיא ןיא רעּבָא טָאה סע
 / עג טינ ךיז טָאה ןוא ןענַאטשרַאפ טינ שטייד טרָאװ ןייא ןייק טָאה רעכלעוװ
 =טלעג םוש ןייק ןָא ןוא עטרַאק רעד טימ ןוא סַאּפמָאק ןטימ ןריטנעירָא טנעק
 ! ןפָאלטנַא לָאמ טכַא - - ,ןעלטימ

 ךיאא :טנָארפ ןופ טייוװ טינ טּפַאכעג םיא ןעמ טָאה לָאמ ןטכַא םעד ייּב
 *טייד יד יװ ,טקרעמַאּב טינ ןוא געוו ןופ טייוו טינ ןרָאק ןיא ןּפָאלשעגניײא ןיּב
 .טליײצרעד רימ רע טָאה "...רימ ףיוא ןפרָאװעגּפױרַא ךיז ןּגָאה ןטַאדלָאס עש
 ןוא ךיז ןופ טלסײרטעגּפָא ןטַאדלָאס יד רע טָאה ,טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה רע יװ

 י.פערק ןצרוק א טימ זיּפש רענרעזײא רערעװש א ןוא רעגנאל א זיא אניטאגָאר יד (*
 ןבלאהרעדנָא ןישרא ןא ךרעּב זיּפש םוצ קיטסעפאב רעװק זיא רעכלעװ ,טסײל םענרעזייא ןקיט
 / זיּפש םעד ןצעזנײרַא סָאד ,רעּבכ ןטזיּפשעגפיוא םעד ןטלַאהוצנײא ףיוא ץיּפש ןפראש םעד ןופ

 ןפמעט םעד קידנקיטסעֿפַאּב ,םיא ןטלַאהנײא סָאד ןוא רעּב סענערָאװעג זייּב קראטש םעד ןיא

 ,יטײקטקישעג ןוא טומ ,חוּכ ליפ רענעי םעד ןוֿפ טרעדָאּפ ,םיוּב א יב קע
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 ןוא ןסָאשעגסיוא ןטניה ןופ טָאה טַאדלָאס רעשטייד ַא .ןפיול ןזָאלעג ךיז טָאה
 ןנעל קירּב ַא ײּבז ןעװעג זיא סָאד .ולַאה ןיא םיא טעדנואוורַאפ רעווש
 ןוא טרירעּפָא ,לָאטיּפש ןיא טריפעגרעּביא םיא טָאה ןעמ ,?טָאטש רעסיורג ַא
 נָא ,ךיז טײטשרַאפ קידנליו טינ ,טָאה רָאטַארעּפָא רעד זַא ,ךילקילגמוא ױזַא

 ךיג רע זיא ןכַאז עלַא ךָאנ ןוא (206 021009) רעדָא:ףָאלש םעד םיא ייּב ןטינשעג
 .!רעגַאל רעקסרעשט ןיא טכַארּבעג רעדיוו םיא טָאה ןעמ ןוא ןרָאװעג טנוועג

 קידנכַאמ ,םיא ךיא ּבָאה ,ןעלטימעג ץנַאג םיא טימ קידנדייר ,לָאמַא = |
 טפיול סָאװ !טרָא ןפיוא טינ ךייא ךיז טציז סָאװװ :טגערפעג ,עטַאװעמּת ךיז
 יװ ..ןכַאלרעדנַאנפ ךיז טעװ רע זַא ,טנײמעג ּבָאה ךיא "!טּפָא יװַא ריא
 ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא רע ןעוו ,גנורעדנואווַאּב ןיימ ןעוועג רעּבָא זיא סיורג
 ןוא קירעיורט ןרָאװעג ןענייז ןגיוא ענייז סרעדגוזַאּב ןוא םינּפ ןייז  ,טסגרעי
 רע טָאה ,טײז ַא ןָא ואו-ץעגרע ,רימ ייּברַאפ טײהרעטכַארטרַאפ קידנקוק
 ןוא ךימ וצ ןָאטעג רעק ַא ךיז רע טָאה םעדכָאנ ןוא ןגיוושעג טייצ עסיוועג א
 .יװ ,ָאטקָאד רערעײט ,ןסיו טלָאװ ריא ןעװ :לוק ןקירעיורט ַא טימ טגָאזעג
 ייןא דלַאװ םעד ךָאנ סרעדנװַאּב ,ךײט סעד ךָאנ ףיט דימ ךיז טקנעב סע
 "א! החּפשמ רעד ...ךָאג

 :רעּביא םיא ךיא ּבָאה ".?ַאקנילָאק ,ךיוא עלעדיימ ַא ךָאנ רשפאח ---
 ךיא יװ ױזַא ,ןײרַא ןקַאנ ןיא זיִּב רעטנוצ יה ,טיור ןרָאװעג זיא רע ,ןסירעג
 טָאה סָאװ ,דניק ַא יװ ,ךיז קידנעמעש ,ןוא הבנג ַא ײּב טּפַאכעג םיא טלָאװ
 רימ !עיט :טרעפטנעעג ליטש רימ רע סָאה ,ךַאז עטוג ןייק טינ ןָאטעגּפָא
 ?.,טרָאװ ַא ןּבעגעג זנוא ןּבָאה

 תובשהמ ןיא טפיטרַאפ רימ ןּבעל ליטש ןסעזעג רע זיא טייצ עצרוק ַא
 ,רע טָאה לוק ןכעלײרפ ַא טימ ןוא ןעגנורּפשעגפיוא רע זיא לָאמַאטימ ןוא
 וגעיּבוא ָאנעימערּפזעב !וגעיבואק : ןָאטעג יירשעג ַא ךיוה ןוא טסעפ ,קידנכַאל
 | (ןפױלטנַא רעדיװ קפסייּתלּב לעװ ךיא ! ןפױלטנַא לעװ ךיא) "טַאיּפָא

 "סַאה רימ טָאה ןוא רימ וצ ןעמוקעג רע זיא םורַא געט עכעלטע ןיא
 יכיר ַאװ ןענֹופְעג ןיוש טָאה רע זַא ,רעױא ןפיוא טיוױטרַאפ קידיירפ ןוא קיט
 ןיוש ןעקח רע זַא---ןוא ןפױלטנַא דלַאּב טעװ רע ןעמעֹװ טימ ,"רבח ןקיט
 יו שטייד

 ,טגערפעג םיא ךיא ּבָאה ?שטייד ַא רַאפ סָאװח ---
 רעשיסור רעד טימ) רעיסַאװ ןוא (טיורּב) ּבעילח זיא טָארּב ,סייוו ךיא;

 ..(רעסַאװ) ַאדָאװ ויא (ךַארּפשסױא
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 ,השבי רעד ץוח ,קסרעשט ןופ ןפיױלטנַא וצ געוו ַא ךָאנ ָאד זיא סע |
 ,גיצנַאד ןופ טייו טינ זיא קסרעשט .םי רעשיטלַאּב רעד -- זיא סָאד
 ענעגנַאפעג-סגירק עשיסור רַאפ רעגַאל רעסיורג ַא רעייז ןעוװעג זיא סע ואוו
 ,ןטַאדלָאס

 / ךגנערטש ַא טימ ןרעװ טיײרגעגוצ טזומעג טָאה םי ןטימ ןפולטנַא סָאד
 ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,ןירעד ןענַאטשַאּב זיא ןטיירגוצ סָאד ,ןַאלּפ ןשיטקַארּפ
 ןעניואו סָאװ ,רעשיפ עקיטרָא יד ןופ זיא סע ןעמעוװ טימ ןדיירפיונוצ טזומעג
 לפיש ןייז טימ ןעניפעג ךיז רע לָאז העש רעסיוועג ַא ןיא זַא ,םי גערּב ןפיוא
 .ןלָאצַאּב טוג ןוא ןקלָאצַאּב טוומעג ןעמ טָאה רַאפרעד .טרָא ןסיוװעג ַא ףיוא
 } ןָאזרעּפ רערעכיז ַא ןופ עיצַאדנעמָאקער ַא ןּבָאה טזומעג ָאד ןעמ טָאה םעדצוח
 ךיא ײצילָאּפ רעד ןלַאּפנײרַא ,לפיש ַא טָאטשנָא ,טנעקעג ָאד ןעמ טָאה םעד ןָא
 רעפױלטנַא רעד ןעװ זַא ,ןירעד ןענַאטשַאּב זיא ץנוק רעצנַאג רעד !טנעה יד
 סָאװ ,רעד :לפיש ַא ןענופעג ןיוש ָאד רע לָאז ,םי גערּב ןפיוא ןעמוקעג זיא
 ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא בֹור:יּפ:לע זיא ,ןכוז ןוא ןפיול טזומעג טָאה
 ןפרָאװעגרעדנַאנופ םי גערּב ןפיוא ָאד טָאה עכלעװ ,ײצילַאּפ רעשיסיירּפ רעד
 ףַאז יד רעּבָא בוא ..ןדײמוצסױא רעװש ןעװעג זיא סָאװ ,ץענ ןטיירּב ַא
 טימ ,לפיש ַא טַאהעג ךיילג טָאה רעגעגנַאפעג רעד ןוא טיירגעגוצ ןעוועג זיא
 סרוק םעד ןעמונעג ךיילג רע טָאה ,ןעמיװשּכָא טנעקעג דלַאּב טָאה רע ןכלעוו
 =םי םעד ןופ ןענַאטשעגּפָא ןיא רעכלעװ ,םלָאהנרַאּב לזניא ןשינעד ןפיוא
 =רוק ַא רעיײז ךרע יפל ןעװעג זיא סָאה !רעטעמָאליק קיצכַא ןַא ףיוא גערּב

 =רַאפ ןעװעג סיװעג םי ןשיטלַאּב ןקידעכָאק םעד ייּב זיא רעכלעוו ,געוו רעצ |
 =רעד לָאמנײא טָאה ןעמ זַא ,רעּבָא רַאפרעד .הנּכס רעשּפיה ַא טימ ןדנוּב

 ןרעכיז ַא ןיא ,קרַאמענעד ןיא ןעוועג ןעמ זיא ,םלָאהנרָאּב לזניא םעד טכיײרג

 ..רעטכעלש ןייק טינ ןעוועג זיא ןסור וצ ךיז ןעמענַאּב סָאד ואוו ,דנַאלסױא

 ןפָאלעג ךיױא ןענייז ,ןּבעגעגרעּביא רימ טָאה ןעמ יװ ,געו םעד טימ
 ןטימ טיורטרַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ רקיע רעד רעּבָא ,ענעגנַאפעג ךס ַא
 ןפלעה ןוא רעשיפ םעז טימ טױנַא ןיא ןטעּברַאטימ טנעקעג ןּבָאה סָאװ ,םי
 ,טלעג ןּבָאה טפרַאדַאּב ָאד ןעמ טָאה ,ןזיװעגנָא ןּבױא ןיוש יװ ,םעדצוח .םיא
 :סָאד ,טרָאװ ןיא טימ .װ .זַא ןוא ךיז ןדיײרפיונוצ ןענעק טזומעג טָאה ןעמ
 ןרעװ טיירגעגוצ ןוא טכַארטעגכרוד טוג טזומעג טָאה

 ךיז ןּבָאה ,ברעמ ןיא לשמל ,ןפולטנַא וצ ןסור יד רַאפ ןגעוו ערעדנַא
 =ָאר םוש ןייק ללכּב ןּבָאה ןוא לַאפוצ םענעסלעז ַא ךרוד רָאנ ןענעפע טנעקעג

 .טליפשעג טינ עיל
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 =עג םי ןשיטלַאּב םעד ךירוד ןרעגַאלנעגנַאפעג?חרזמ יד ןופ ןענייז ללכּב
 עקיטשינ ַא רָאנ זיא ףוס םוצ ןיּב רעּבָא ןפָאלרעד :ענעגנַאפעג ךסַא ןֿפָאל
 .עכעלקילג עלעפייה

 רעד .טעּברַא עטסיזמוא בוריּפײלע ,עקיטלַאװעג יד טָאה ןגעווטסעדנופ
 =פָא טנעקעג טינ ײרעּפַאכ רעשטייד רעד טימ םענייאניא שינרעטַאמ יד ןוא ןייּפ
 !ןפיולטנַא ןופ ענעגנַאפעג יד ןקערש

 טָאה קרַאטש יװַא !"רעגַאלק ןיא ןבעל סָאד ןעװעג ויא רעטיּב ױזַא = |
 טינ טָאה עכלעװ ,שינעקנעּב עפיט ןוא עקרַאטש יד טרעטַאמעג ןוא טקיניײּפעג
 טָאה ,המשנ ןייז טגיוזעג טָאה ,טרָא ןַא ךיז ןעניפעג םענעגנַאפעג םעד טזָאלעג
 ןפיולטנַא ,ןפױלטנַא וצ ןּבירטעג דנַאנַאכָאנ םיא טָאה ןוא חומ ןייז טרעּבגעעג
 .!ןפױלטנַא ןוא

 =ףעטח ּבָאה ךיא זַא ,ןעוועג עידומ רימ ןעמ טָאה 1917 ינוי ןטימ ןיא
 =נַאד ןיא טּפשמ םוצ גָאט ןסיװעג ַא ףיוא ןפורעגסיױרַא רעװ ךיא .ה .ד ,"ןימ
 | .ןידיתיּב רעשירעטילימ:טפיױה רעד ןעװעג זיא סָאד .גיצ

 ךוא תמא ןקיטעמוא םעד טױרטרַאפ רימ ןּבָאװ םיריוטקָאד םירבח יד
 ןקידסלָאמַאד םעד ןופ רקיע רעד ןוא ,ןטרָאד ןופ זַא ,ןעוועג הרתמ רימ ןּבָאה
 ףופ טמוק סע רעװ ןטלעזא .ךרוד טָאלג טינ רענייא ןייק טמוק ,ןדנציזרָאפ
 ןקישרַאפ ךױא ךייא ןעמ טעװ אטּתסמ ;קירוצ טפוש ןטכעלש ןקיזָאד םעד
 | | ,."טרָא ןרעגרע ןַא ךָאנ ןיא

 רצ זיּב ןטײצַאּב ןייגרעד וצ ידּכ ,גָאטרַאפ ןייטשפיוא טזומעג טָאה ןעמ
 עניימ טימ םענייאניא רעגַאל ןופ ןעגנַאגעגקעװַא ןיּב ךיא ;עיצַאטסןַאּב רעד
 טימ עדיײּב---טַאדלָאס ַא ןוא ריציפָא:רעטנוא ןַא .ה .ד ,"רענעמ:טײלגַאּבח ייווצ
 רימ זיּב ,טּפעלשעג ןהעש ערערעמ ךיז רימ ןּבָאה גוצ-ּפעלש ַא טימ ,ןסקיּב
 טגָאזעג רימ ןּבָאה רענעמ:טײלגַאּב עניימ ךיוא .גיצנַאד ןיא ןעמוקעג ןענייז
 ןייא ,רעטרַאה ןייא טסיא רעד רעטכיר רעזיד ,רָאטקָאד רעה ,ָאז :דיילטימ טימ
 יד ןיא ןקוק ֹוצ הףימ ןטימעגסיוא יז ןּבָאה ייברעד ?!ןַאמ רעטרַאה רעייז
 ..טייז ַא ןָא ואוו:ץעגרע טקוקעג ןּבָאה ןוא ןגיוא

 =תיֵּב ןשירעטילימ ןופ ןינּב םעד ןיא טכַארּבעג ךימ ןעמ טָאה ןכיגניא
 ןּבָאה ךיא .םינימה לּכמ ענעגנַאפעג עשיסור טימ לופ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןיד
 ןעגנורדעגכרוד ןעװעג יז ןענייז בורייפ-לע ;דײר ערעײז וצ טרעהעגוצ ךיז
 ןפורעגסױרַא ךימ ןעמ טָאה דלַאּב ..טפוש ןכעלקערש ןרָאפ ארומ רעד טימ
  שרעפ ןוא עכעלטע רָאי ַא ןופ ןַאמ ַא רימ רַאפ ןעזרעד ּבָאה ךיא ןוא םיא וצ
 טימ ,רָאה עטלזײרקעג עצרַאװש טימ טענורּב ַא ,סקואו ןלעטימ ןופ קיצ
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 טימ ,םינּפ ןרעכיז ןוא ןגולק ,ןקַיור ַא טימ ,ןגיוא עטלַאק ןוא עגולק ,עצרַאװש
 יַאּב .םידגב:ליויצ עצרַאװש ןגָארטעג טָאה רע .ןעגנוגעווַאּב ערעכיז עקִיור
 ןטשרע ןופ ךיא ּבָאה ,זָאנ ןייז סרעדנוזַאּב ןוא טפוש ןקיזָאד םעד קידנטכַארש
 יו ,רעצנַאג רעד ףיא קידנקוק טינ !דיי ַא ךָאד ןיא סע :ןסָאלשַאּב קעלפ
 טָאה רע רעכלעוו טימ ,החריט רעשירָאטַאלימיסַא רענעגנולעג טינ ,ךעלנייוועג
 עלַאנָאיצַאג עשיטסירעטקַארַאכ רעּבָא ,עניילק יד ןטלַאקַאּב וצ טימַאּב ךיז
 רע ..ןטלַאהַאּב טינ ןוא ןקעמסיוא טינ דעּבָא ךיז ןזָאל עכלעוו ,ןטײקיטרַאנגײא
 רָאנ העוט טרּפ םעד ןיא ךיז ןיּב ךיא ;ןסָאלשַאּב ךיא ּבָאה -- ..?!דיי ַא זיא
 םייּב ןסעזעג רעמיצ ןיא ןײגנײרַא ןיימ ייּב זיא רעכלעװ ,טפוש רעד .ןטלעז
 ןטלַאק ןייז טימ ןָאטעג ךָאטש ַא ךימ ןוא ּפָאק םעד ןּביוהעגפיוא טָאה ,שיט
 ןּבױהעגנָא ךילג רע טָאה ,ןציז ךימ קידנטעּב טינ ,ןוא קוק ןקידנשרָאּפכרוד
 | ,גנושרָאפסױא יד

 ןייק טָאה רעטכיר רעד !ןעװעג סָאד יא גנושרָאפסױא עקידריווקרעמ ַא
 ּבילוצ ,"הריבעא ןיימ ןגעו ,גנוקידלושַאּב ןיימ ןגעװ טדערעג טינ לָאמנייא
 ןגעװ טדערעג טָאה רע ;הסיפּת ןיא טצעזעגנײרַא ךימ טָאה ןעמ רעכלעוו
 תוכיש םוש ןייק בגא דלוש רעשיטילַאּפ ןיימ וצ ןּבָאה סָאװ ,ןכַאז יילרעלּכ
 םיטרּפ עטסנעלק יד ןיא זיּב טגערפעגרעדנַאנופ ךיז רע טָאה ױזַא ;טַאהעג טינ
 ,וװ .זַא .א ןרעטלעיסרעטלע ,ןרעטלע עניימ ןגעוו רקיע רעד ,עיפַארגָאיּב ןיימ ןגעוו

 זיא .װ .זַא ןוא רָאי ,שדוח ,גָאט ןכלעװ ןיא !רָאטקָאד יהח :לשמל
 ןײז ,רעטָאפ סרעטָאפ רעיא ,רעטומ רעיא .,רעטָאפ רעייא ןרָאװעג ןריוּבעג |

 =יס ןייז ןענַאטשרַאפ רעּבָא ךיא ּבָאה דלַאּב ?.וװ .זַא ןוא .וװ .זַא ןוא רעטומ
 .1ײרַא לָאמַאטימ ןגָארפ עקידלושמוא עקיזָאד יד ןטימניא טגעלפ רע :םעטס
 ןשַאררעּביא וצ ןפוא ַאזַא ףיוא קידנּפָאה ,עגַארפ עשיטילַאּפ עקיטכיוו ַא ןקַאה
 "רעד םיא ןעגנערּב ןוא ןגָארּפ עטכירעגמוא עקיזָאד יד טימ ןטקידלושַאּב םעד
 עקיזָאד יד טָאה רע ...ךיז ןייז הדומ רשפא ןוא ןדיײררַאּפ ךיז לָאז רע זַא ,וצ
 =הנּכסַא ןעװעג עקַאט זיא סָאד ,,טמוקלופרַאפ הגרדמ רעכיוה ַא ןיא םעטסיס
 ,קיטכיזרָאפ רעיײז טייצ עצנַאג יד םיא טימ ןעוועג ןיּב ךיא ..!טפוש רעקיד
 רעד טָאה ,תוּכיװ ןשיטילָאּפ ןייר ַא ןיא ןײרַא ןענייז רימ יװ ,רעּבָא דלַאּב
 . ייסעומש ןשיטילָאּפ ַא ןיא טרישזַאגנַא קרַאטש ךיז ,ךיזמּב רעדָא גגושּב ,טפוש
 =וצ קרַאטש ױזַא ןעװעג קיטסירעטקַארַאכ ןוא תובושּת עניימ ןופ רע זיא ָאד
 ,ךוּבץיטָאנ ןייז ןטעּבעג לָאמײװצ רַאטערקעס ןייז ייּב טָאה רע זַא ,ןדירפ
 טָאה ---"..!ןעגנולעג רַאװ סַאד ,ַאנז .רעפטנע ןיימ ןּביײרשרַאפ וצ טרָאד ידּכ
 ןעגנַאגעגרעּבירַא רעדיװ רעּבָא רע זיא ךלַאּב .טגָאזעג לָאמ עכעלטע רימ רע
 טרעיודעג ללכּב טָאה עכלעוו ,גנוגערפסיוא רעשיּפַארגָאיּב רעטנַאמרעד רעד וצ
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 שֵֵאָנֹופ סָאד ּביואװ :טכַארטעג ּכַאה ןוא דימ ןעװעג ןיוש ןיּב ךיא !העש יירד
 ןעמונעגּפָא טָאה .װ זַא ןוא ןרעטלעירעטלע ,ןרעטלע עניימ ןגעוו ןגערפרעד
 ,ןּבעלרעד טינ הװצמ-רּב ןימ וצ ןיב לָאמַא ךָאד ךיא ןעק ,טייצ העש יירד
 / יא "הריבעח רעשיטילָאּפ ןיימ וצ זיּב ןיוש טדער רעוװ

 טגָאועג טָאה ןוא ןענַאטשעגפױא גנולצולּפ רעטכיר רעד זיא לָאמַאטימ
 גנושרָאפסױא ידש :טריפַארגָאנעטס ץלַא טָאה רעכלעוו ,רַאטערקעס םעד וצ
 | "! טקידנערַאפ זיא (רעהרַאפ רעד)

 .ישךביירפ רעטציא רימ טָאה רע זַא ,ןדירפוצ יװַא ןעוװעג רע זיא רימ טימ
 'וצ שינעּבױלרע ןַא ןטעּבעג םיא ײּב ּבָאה ךיא ןעװ ,ןוא ,טלכיימשעגוצ ךעל
 !םירבח עקינײא ןיהואו ,גיצנַאד ןיא רעגָאלנעגנַאפעג ןשיסור םעד ןכוזַאּב
 ,ןדאלעגנײא שינעגעגַאּב רעקילעפוצ ַא ייּב לָאמ רָאּפ ַא ךימ ןּבָאה םיריוטקָאד
 ךיא ליװ ךײא רעּבָא ,טינ סָאד ןעמ רָאט ךעלטנגייאפ :טגָאזעג רימ רע טָאה
 ."םעד ןיא ןייז ךעלפליהַאּב ןרעג

 =ילימ רעד וצ וירּב=עיצַאדנעמַאקער ַא רימ ןּבײרשנָא ןסייהעג טָאה רע
 טשלולרע ענעבירשעג ַא ןעמוקַאּב ךיילג ּבָאה ךיא רעכלעוו ךָאנ ,טכַאמ רעשידעט
 .שינעּב

 ף=דנײרפ רעיז ךיז ןוא סַאג ןפיוא ןיב טײלגַאּב ךימ .טָאה רעטכיר רעד
 - ,רימ טימ טנגעזעג ךעל

 ףעפמַאד ַא טימ םערכָאנ ןוא יַאװמַארט ןטימ ןרָאפעגקעװַא ןיִּב ךיא
 :געגנַאפעג ןשיסור םעד טכוזַאּב ּבָאה ךיא ואוו ,"ךיײד=הָארטשװ ןפיוא םי ןרעּביא
 ךיא יװ ,רעדליב-רעגנוה עקיבלעז יד ןעזעג ןטרָאד ּבָאה ךיא .רעגַאל
 ענעגנַאפעג יד ךיז ןּבָאה טרָאד סָאװ ,ןירעד ןענַאטשַאּב זיא קוליח רעד .קסרעשט
 ,ןפיש עטלַא עקיויר ןיא רָאנ ּבורג ַא ןיא טינ ןטלַאהעגפײױא ןטַאדלָאס
 ןיִב טרָאד ןופ ..ויימ טַימ עטלופרעּביא יא ,עטלַאק יא ןעװעג ןענייז עכלעוו
 "ל7 ואװ ,לָאטיּפש ןשיסור םעד ןיא ףיש ןטייווצ ַא טימ ןרָאפעגרעּבירַא ךיא
 ,ןעמונעגפיוא קיצרַאה ךימ ןּבָאה םיריוטקָאד:םירבח

 :םירבח יד ואוו ,קסרעשט ןייק ןעמוקעג קירוצ ךיא ןיּב טכַאנייּב טעּפש
 ,ןעזרעד ךימ ןבָאה יײז ןעוו ,טּבױלגעג טינ ןגיוא ערעייז ןּבָאה
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 צווו

 .רעגַאל םעיינ ַא ןיא

 ךיא זַא ,העידי עלעיציפָא ןַא ןגָארקעג טכירעגמוא ךיא ּבָאה ילוי ףוס

 רעדנַא ןַא ןיא ןרָאּפרעּבירַא ןוא קסרעשט ןזָאלרַאפ םורַא געט עכעלטע ןיא זומ -

 ןוָאל וצ טַאהעג טלָאה טינ ןשטייד יד ןּבָאה ךעלנייוװעג .עללעצ ןיא ,רעגַאל

 רעד טלָאװ ןפוא ַאזַא ףיוא לײװ ,טרָא ןייא ףיוא ןציז גנַאל םענעגנַאפעג ַא

 טימ יא ,ללכּב עגַאל רעד טימ יא ןענָאקַאּב ךיז טוג וצ ןענעק רענעגנַאפעג

 -עג רעד טלָאװ ץלַא סָאד .הביבס רעצנַאג רעד טימ יא ,ןשטנעמ עקימורַא יד

 ןּגָאה רעּבירעד .ןפױלטנַא ןרַאפ ןוא שזַאנַאיּפש רַאפ ןצינסיוא טנעקעג רענעגנַאפ

 .ןטייװצ ןפיוא טרָא ןייא ןופ ענעגנַאפעג יד טריפעגרעּבירַא טּפָא ןשטייד יד

 ּבָאה ךיא ואוו ,קסרעשט ןיא טּבעלעגנייא טַאהעג טוג ױזַא ךיז ּבָאה ךיא

 *רעּביא שפנו בלּב ליפ ױזַא ,ןטַאדלָאס עשיסור יד ןשיװצ ךָאנ טרפּב ,טַאהעג

 =סױרַא רימ ייּב טָאה ןרָאפּפָא םעד חוּכמ העידי יד זַא ,דניירפ עטוג ענעּבעגעג

 !שפנ=תמגע ןסיורג ַא ןפורעג

 ןעמ וַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה טורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןעו ,וליפַא ןוא

 ןבעל סָאלש :עללעצ רעגַאלנעגנַאפעג:ריציפָא ןַא ןיא רעּבירַא ךימ טריפ

 טנעקעג טינ ץלַא ךיז ךיא ּבָאה ,(נַאה ןופ רעטעמָאליק 40) רעװַאנַאה

 עּביל ליפ יװַא טימ ךיז ןדיש וצ רעװש ןעװעג רימ זיא סע : ןקיורַאּב

 ןעמונַאּב טוג ןוא ךעלדניירפ ױזַא ךיז ןּבָאה סָאװ ,דניירפ עטוג ןוא ןשטנעמ

 טינ ןעמָאנ ןכָאנ וליפַא ּבָאה ךיא ןכלעוו ,טרָא ןַא ןיא ןרָאפקעװַא ןוא רימ וצ

 | | ! טנעקעג

 ןיא 'תרידח ןײמ .טײהנײװעג יד ךיז ןיא טָאה סע חֹוּכ ַא רַאפ סָאװ

 טימ וליפַא זיא ןסע וצ .רעירפ יװ ,ךעלקערש ױזַא ןעקנוטשעג טָאה קסרעשט

 ןעמוקַאּב רעכיּב .ךעלּפַאנק ןעװעג םירױטקָאד יד דצמ ןעגנוציטשרעטנוא עלַא

 ,ךיז טײטשרַאפ ,טַאדלָאס-ךַאװ ַא טימ ןריצַאּפש ןייג ,רעװש רעייז ןעוועג זיא
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 ןירב !ןכָאװ ייװצ ןיא רעדָא געט ןעצ ןיא לָאמנייא רָאנ טנעקעג ךיא ּבָאה
 !ןעמוקַאּב טינ טעמּכ םישדח ףניפ יד ןופ ךשמ ןיא ךיא ּבָאה םייה רעד ןופ

 ןטַאדלָאס עקידנּברַאטשסױא רעגנוה ןופ יד ןופ רעדליּב עקירעיורט יד
 ךיא ּבָאה תורצ עלַא יד וצ ןוא ..! ןרָאװעג רעדלימ טינ ןוא רעדנימ טיג ןענײז
 !טריּפשעג טינ טעמּכ ײז ּבָאה ךיא זַא ,טנייועגוצ טסייוו יװַא ךיז

 רעקידנעײטשרָאפַאּב רעד טליפעג ךעלצרעמש יװַא ךיז טָאה רעּבירעד
 | .!הביבס עכעלדניירפ עּביל יד ןרילרַאפ

 ןיימ ןופ העידי יד טָאה ,םיריוטקָאד יד ןוא ןטַאדלָאס יד ,םירבח עניימ
 ןּבָאה םיריוטקָאד יד .ןסָארדרַאפ קרַאטש םינּפַא ךיוא קסרעשט ןופ ןרָאּפּפָא
 יא עללעצ זַא ,ןבעגעגרעּביא דלַאּב רימ ןּבָאה ןוא טגערפעגרעדנַאנופ ךיז
 ןשטײד יד זַא ,תועמשמ ;רעגַאלנעגנַאפעג-ריציּפָא רעטריגעליווירּפ ַא
 ..רעגַאלנטַאדלָאס רעקסרעשט םעד רַאפ ןײז הצפמ טלעװעג ךימ ןּבָאה
 ךילרעב ןופ עגַארפנָא ןַא ףױא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רעגַאל ןופ ףעש רעד
 עטסעב ידע רימ ןגעװ ןּבעגעגּפַא ועגַאל רעקסרעשט רעד טָאה רימ ןגעוװ
 טקילײטַאּב ךיוא רעטכיר רעטנָאמרעדגּבױא רעד ךיז טָאה רשפא = .,!גנוגיימ
 ,,טַאטסעטַא ןטוג ַא רימ ןלעטשסיוא ןיא

 ,ףימ ייפ ןגערפ ךיז טלָאװ ןעמ ןעװ וִא ,טינ קפס םוש ןײק זיא סע
 .! עללעצ ןופ תחנ םעד ןופ וא ,דובּכ םעד ןופ יא ןגָאוּפָא סיוועג ךיז ךיא טלָאװ
 טפַאשרַאפ קסרעשט ןֹופ ןרָאפקעװַא ןיימ ןופ העידי יד רימ טָאה ,םינפ-לּכילע
 !שפניתמגע ןסיֹורגַא רעייז ,סירגַא

 רעײטשרַאפ עקינייא ןעמוקעג ןענייז קסרעשט ןופ ןרָאפקעװַא ןיימ רַאּפ
 םעד ןופ םיריוטקָאד יד ,רימ טימ ךיז ןענעגעזעג רעטעּברַא ענעגנַאפעג יד ןופ
 ךיִּכ גָאטימ ַא טכַאמעג רימ דךובּכל גָאט ןקיבלעז םעד ןּבָאה רעגַאלילָאטיּפש
 ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ןענײז ד"ר עכעלדנײרפ ןוא עקיצרַאה ךסַא ;ךלמה
 יד קורדסיוא ןַא ןענופעג ערעדנַא ןשיװצ טָאה סע עכלעוו ןיא ,גָאטימ םייּב
 ,.טײװ טיג אמּתסמ ןיוש ןיא גנואיירפַאּב ןופ טייצ יד זַא ,גנונעּפָאה

 .טײלנַאפע עניימ זַא ,עװעג עידומ רימ ןעמ טָאה גָאטימ ךָאנ דלַאּב
 ןױש ןיא סע לו ,ןלייארעטגוא ךיז ןומ ךיא זַא ןוא ןיוש ןטראו ?רענעמ

 :סױרַא םייּב לגרעּב ןפיוא סיֹורַא ןענייז םירבח עלַא ,ןַאּב םוצ ןיב וצ טייצ -
 ,טײצ עצנַאג יד ןוא טנגעזעג קיצרַאה רימ טימ ךיז ןּבָאה ןוא רעגַאל ןופ גנַאג
 עסײװ טימ ןסירג ןצ טרעהעגפיוא טינ ,ןעזעג ןטיײװ ןופ ךימ ןּבָאה ייז סָאװ
 | ..ךעלכיט

 =עטילימ רענעגנַאפעג רעד טכַאמעג טָאה ןעמעלַא זנוא ףיוא םשור ןסיורג ַא
 ךיא יו ורעכלעװ ,עינרעּבוג רעשירװַאט ןופ סורַא ,א רעשדלעפ רעשיד
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 עלַא ןופ ץיּפש רעד ןיא טקורעגסױרַא ךיז טָאה ,סַאג ןפיוא סיֹורַא רָאנ ןיִּב
 טיײטשרַאפ ,שיסור ףיֹוא לוק ןפיוא ךיוה ןָאטעג יירשעג ַא טָאה ןוא םירבח
 ךַא ןופ ןרערט יד ןפורּפָא ייז ךיז ןלעװ סע !רָאטקַאד רעה ,השקשינז :ךײ
 טינ וליפא ּבָאה ךיא .(..!יזָאילס ַאיקסװָאקירַאטס םיא ַאסטוילָאטָא) ".!ןַאמ ןטלַא
 ןַא ,ןסיװ ייּברעד ןומ ןעמ .רעייז ןעוועג ךיא ןיּב קיטעמוא רעּבָא ,טניײװעג
 טּנעקעג שטײד רעכעלטיא טעמּכ טָאה רעגַאלנעגנַאפעג ןשיסור םעד ןיא
 /שּפיה ַא ןענַאטשעג ןענייז רענדער ןטנָאמרעד םעד ןגעקטנַא זַא ןוא שיסור
 צג א רבה םעד ןיּב ךיא .."עקלואַארַאקח רעד ןופ ןטַאדלָאס עשטייד לטיב

 .,מרָעיֹודַאּב ףיט רעּבָא םיא ּבָאה ןוא טרָאװ טוג ןיז רַאּפ רַאּבקנַאד ףיט ןעוו = |
 ,ןײגּפָארַא טינ סָאד םיא טעװ טַאלג זַא ,קידנסיװ

 פד ןעמונַאּב רימ וצ ךיז טָאה סָאװ ,קסרעשט ןופ טנגוי עשיטסינויצ יד
 עג ךימ טָאה ןוא ןַאּב ןפױא טײלגַאּב ךימ טָאה ,ךעלדניירפ ױזַא טייצ עצנַאג
 ךיז קידנענעגעזעג ,טײלעגנוי יד ןופ רענייא .טומ םעד ןּביױהעג ןֹוא טסיירט
 .ּבָאה ךיא ןכלעװ ןופ ,לטעצ ַא טנַאה ןיא טשטעװקעגנײרַא רימ טָאה ,רימ טימ
 ןיא יא ,גרעּבסגיניק ןיא יא ,ןילרעּב ןיא יא זַא ,טסואורעד םעדכָאנ ךיז
 ןוא ,ןעײרפַאּב וצ ךימ החריט ליפ קעװַא דניירפ עטוג ןגייל ןיימ:םַא-טרופקנַארפ
 -סעיצוטיטסניא רענילרעּב ערעכעה יד ןיא תושקּב ײװצ ןּבעגנָא זומ ךיא זַא
 .ןעגנַאגַאּב ךָאד רע זיא ,ןעװעג טינ ויא לטעצ רעקיזָאד רעד קידלושמוא יו
 .טימ גנוקידנעטשרַאפ סלַא ,ךערּברַאפ ןקרַאטש ַא ,ץעזעג ןשטייד םעד טול
 ףסיװעג ַא ןיא טפרַאדַאּב ךיילג ןעמ טָאה לטעצ ַאזַא ..הריבע:לעּב ןשיטילָאּפ ַא
 +?טײרטשעצ ןיימ ּבילוצ סָאד ךיא ּבָאה ,רעדיײל .ןפרַאװסיױרַא ןוא ןסיירעצ טרָא

 . ןָאט וצ ןסעגרַאפ טייק
 .געװ ןײמ ףיוא ךיז בָאה ךיא רעכלעו ףיוא ,עיצַאטסןַאּב עטשרע יד

 זיא ,גוצ רעדנַא ןַא ןיא ךיז ןצעזוצרעביא ידּכ ,ןלעטשּפָא טזומעג עללעצ ןיא
 .?פיונוצ טלָאמעד ךיז ןענייז סע ואוו ,טקנוּפ-ליונק רעקרַאטש ַא ,יושריד ןעװעג
 ןשטייד טימ טלופרעּביא ןעוועג ןענייז ןגוצ עלַא .,סעיניליןַאּב ךס ַא ןעגנַאגעג
 ,ץַאלּפ:המחלמ ןקידברעמ םעד ֹוצ טמָארטשעג ץלַא ךָאנ טָאה רעכלעוו ,לייה
 =יִלּב יד ןעגנילשוצנייא טרעהעגפיוא טינ טָאה סָאװ ,םלוע:תיּב ןקיזָאד םעד וצ
 ירעד ץרַאטש יו ..רעקלעפ עשיעּפָארײא עלַא טעמּכ ןופ טנגוי עטסקידנע
 ךרוד זיא רע קרַאטש יװ ןוא ןָא ןרָאּבעג ןופ טריסערד טינ טרעװ שטייד
 סרעלָאצנעהָאה יד ןופ ןילּפיצסיד רעשיטסירַאטילימ :שיטסיטולָאסּבַא רעד
 :עטרעהרעד טינ יד ךָאד ןּבָאה ,טקייװעגכרוד ךרוד ןוא ךרוד ףיוא ןעוװעג טינ
 ָךָא ןוא ךרע ןַא ןָא ,רועיש ַא ןָא ןעגנערּב טזומעג טָאה רע עכלעוו ,תונּברק
 ַּגליּפַא ןוא טיקנדירפוצמוא עפיט ַא ןקעװ תועמשמ םיא ייּב ןּביױהעגנַא ,ףוס
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 :גלַא ץלַא ןוא רעקרַאטש ץלַא ,רעטײװ סָאװ ןרָאװעג זיא סָאװ ,טסעטָארּפ א
 ,רעגיימ

 ויא ןסַאמ:סקלָאפ יד ןופ טייהנדירפוצמוא עפיט עקידנסקַאװ עקיזָאד יד
 ילּפשעצ ףע :טסײג ןקידנריפ:המחלמ ןָאפ ןייא רעטנוא ,ןכעלטיהנייא םעד ןופ ןרעװ ןלַאֿפעצ סָאד ףוס-לכײףוס סױרַא טפור רעכלעו ,טנעמרעפ רעד
 ! עטסקרַאטש יד וליפא ,סעימרַא יד טצעזעצ ןוא טלקערּבעצ ,טרעט

 ?רעכײרגױא רעד ןופ גנולַאפעצ רעקיטסײג ַא ןופ םינמיס עקידנעָארד
 ,דנַאלשטייד ןיא ןקרעמַאּב וצ ןּבױהעגנָא רעירפ ןיוש ךיא ּבָאה עימרַא רעשטייד
 ןופ הסיפּת רעד ןיא ןטיגשעגּפָא ןעװעג ןיּב ךיא סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טינ
 .טלעוו רעצנַאג רעד

 קסרעשט ןופ ןרָאפקעװַא ןיימ ףַאפ ןכָאװ רָאּפ ַא ךימ ןּבָאה ,לשמל ,יוזַא
 ?צג ןּבָאה ײז ואװ ,לצעלּפ םעד ףיֹוא ,ןגָארקעג ואוויץעגרע ןּבָאה יז ןכלעוו ,"לוטש ןגנַאלװ ַא ףיוא ןגָארט וצ טכַארּבעג לָאמנײא ןטַאדלָאס עשיסור יד
 ףיא זַא ,טסואוועג ןּבָאה ןטַארלָאס יד ,(ךעלטעטש) יקדָארָאגז ןיא טליּפש
 :עגקעװַא ןּבָאה ןוא ליפש רעקיזָאד רעד וצ ךיז ןקוקוצוצ טָאהעג טלָאה ּבָאה
 ןלָאמש ַא רעּביא טָארד טײז רענעי ןופ ,ליּפש יד ןעעז ץלַא רַאפ רעסעּב טנעקעג טָאה ןעמ ןענַאװנופ ,טָארד ןקיכעטש ןטכער םייּב לוטש ןיימ טלעטש
 ערעטיש ןוא עקירעדיג טימ ןרָאק רלעפ ַא ןוא טָארד ןשיװצ געװ ןקידמַאז
 טימ רענעסקַאװעג ןיילק ַא ,קיצפופ ןוא עכעלטע רָאי ַא ןופ סַאדלָאס-ךָאװ :םערוטשדנַאל רעשטייד רערעטלע ןַא קירוצ ןוא ןיהַא ןעגנַאגעג זיא --- ןעגנַאז
 :כָא טַאדלָאס רעקיָאד רעד ךיז טָאה לָאמַאטימ .לדרעּבילָאינַאּפסע רעיורג ַא
 טינ רשפא ײטשרַאפ ךיא בוא ,טגערפעג ךימ טָאה ןוא רימ ןבעל טלעטשעג
 ,עיא :טגָאזעג ּבָאה ךיא שטיל

 {ןבערפ געמ ךיא בוא ,ריא טייז טלַא יװ ןוא ---
 ,.טלַא רָאי קיצכעז ןֹוא ייווצ ןיּב ךיא --
 טינ ןעלרעק עטכולפרַאפ יד ךיז ןּכָאה ןשטנעמ ןרעטלע ַאזַא ןוא ---

 ? הריבע:לעּב רעשיטילָאּפ א אמתסמ טײז ריא .!רעהַא שזַא ןּפעלש וצ ןעגנערּב ןוא ןריטסערַא טמעשעג
 | ,טרעפטנעעג ךיא ּבָאה -- עי --
 :רַאמ עטכולפרַאפ עקיזָאד יד ןגעװ ןדײר וצ סָאװ ָאד זיא סָאװ ---

 לוק ןײז .לוק ןפיוא ךיוה ןעירשעגפיוא טַאדלָאס=ךַאװ רעד טָאה -- ..!ןעמ ?ונעגוצ רעטציא רימ ייּב יז ןּבָאה ,ןטסקעז ןיימ ,ןוז ןטצעל ןיימ !רעכערּב
 טימ ןייטש ןבילּבעג טנעמַאמ ַא ףיוא זיא רע ןוא ןָאטעג רעטיצ ַא ייּברעד טָאה
 | ,ּפָאק םענעוָאלעגּפָארַא ןַא

 5 (5/ 11 דנַאּב ,םוניהיג ןיא



 טײקרעטיּב ַא טימ ןדייר וצ ןּבױהעגנָא רעטייוװ רעּבָא רע טָאה דלַאב = |

 | :לוק ןיא טייקטציירעג רעקרַאטש ַא טימ ןוא

 ןיק ןופ ץרַאה סָאד ךיז ןסע יז (+* !ײרענַאמעדײשװ עטכולפרַאפ יד ---

 טשינ חוּכ ןיק רעמ ןיוש ןּבָאה רימ סָאװ ,ייז סָאד טרַא סָאװ !ּפָא טינ ךַאז

 רעצנַאג רעד ולַאה ןופ ןיוש טכירק סע ?המחלמ עשידָׂש יד ןגָארטוצרעּבירַא

 יי ..!םזיטָאירטַאּפ רעכעלרעזייק

 וצרעד ןוא רעטרעװ עכעלקערש ענױזַא קידנעיירשסיוא זַא ,קידריװקרעמ

 -- ףדייר טרָאטעג טינ ללכּב טָאה רע ןכלעװ טימ ,םענעגנַאפעג ַא רַאפ ךָאנ

 *רעװ ענײז טינ טרעה רעצעמע ּבױא ,טקוקעגמורַא טינ וליּפַא ךיז רע טָאה

 סיורג יױזַא .,ןסָאשרעד ךיילג םיא טלָאװ טכירעגידלעפ רעד עכלעוו רַאפ ,רעט

 יַאס "ןקיגנעהּפָאמואװ ןקיזָאד םעד ןופ סעּכ רעד ןוא שואי רעד ןעװעג זיא

 !טלעטשעגרָאפ רימ ךיז טָאה רע יװ ,טסילַאיצ

 טזָאלעג גנומיטש עקיזָאד יד ךיז טָאה רעקידנעָארד ןוא רעקרַאטש ךסַא

 ילסעק ַא ןיא יװ ,טכָאקעג טרָאד טָאה סע  .לַאקָאװ ןפיוא יושריד ןיא ןליפ

 :לָאס סעּפורג עטגערעגפיוא קרַאטש טדערעג לוק ןפיוא ךיוה ןּבָאה םוטעמוא

 רימ ?ךיז ײז ןענימ סָאװח :סעּכ ןקרַאטש ַא טימ ןוא קידנרילוקיטסעשז ,ןטַאד

 ןעמז :ןעירשעג ןּבָאה ערעדנַא ?.!סענַארַאּב יד יװ ,ןריפ ןוָאל קר ךיז ןלעװ

 -אבּב עלַא יד ןיש ןענעק רימ !זנוא ןופ קווח טכַאמ ןעמ !ּפָא זנוא טרַאנ

 ןעװעג ךיוא רעּבָא ןענײז סע ".!תונוחצנ עקידנעטש ערעזנוא ןגעװ תוישעמ

 ,םירבח עטגערעגפיוא קרַאטש וצ יד ןקַיױרַאּב טווּורּפעג ןּבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס

 ןייא יװ ,ןלָאז עלַא זַא ,קיטיינ ןיא העש:לרוג רערעווש ַא ןיא זַא ,קידנזײװּפױא

 ..דנַאלרעטָאּפ ןופ טסניד םעד ןיא ןלעטשקעװַא ךיז ,שטנעמ

 ןטַאדלָאס טימ טליפרעּביא ןעװעג זיא לַאזקָאװ ןופ לָאז רעסיורג רעד
 סע .עקיטלַאװג ַא ןעװעג זיא גנוגערפיוא יד  ,ןייזילּכ םינימ ײלרעלַא ןופ

 ןריציפָא ךיוא ,ןקרעמַאּב טנעקעג ּבָאה ךיא ליפיוו ףיוא ,ןעז טוָאלעג ךיז ןּבָאה

 *רָאפ טפרַאדַאּב דלַאּב טָאה לָאז ןיא ,לָאצ רעסיורג ַא ןיא טינ םגה ,לַאז ןיא

 סיײה טייצ עצרוק ַא סעּפע םעד ןגעוו טָאה ריציפָא;רעטנוא ןיימ ,גניטימ ַא ןעמוק

 רע טָאה ,רימ וצ קידנעייגוצ ,םעדכָאנ ןוא םירבה עכעלטע טימ טריטוקסיד

 :טגָאזעג ,ןסירדרַאפ קרַאטש םיא טלָאװ סָאד יװ יֹוזַא ןָאט ןלעדיײא ַא רעייז ןיא

 רימ ןוומ בגא ןוא גניטימ ןפיוא ָאד ןּבילּב וצ ןטָאּברַאפ רעדייל זיא זנוא;

 ימוא .רעריפ-רעטעּברַא ףעשיטסילאיצָאסיקיסעמ רעשטייד רעטסואווַאּב א -- ןצמעדייש )= |

 ןטסילַאיצָאס עקידנעיטש לגילפ ןקניל ןפיוא יד טסלָאמאד ןעװעג ןעניײז ןטסילאיצָאס "עקיגנעהּפָא

 .(ןילרעּב) ןָאק ראקסָא ר"ד דניירפ ןטרעעג ןַײמ ןופ גנוריפנָאײטּפױה רעד רעטנוא
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 ךיילג לָאז םעד רימ ןוומ ןכּב ;ןילרעּב ןייק ןרָאפּפָא םורַא העש ַא ןיא ןיוש'
 ןעגייז ןורּכז ןיימ ןיא רעּבָא ,לָאז םעד ןזָאלרַאפ דלַאב ּבָאה ךיא ..."ןזָאלרַאפ=
 =ידנעיירש ןוא רעקידנרילוקיטסעשז ,רעטגערעגפיוא קרַאטש רעד ןבילּברַאפפ
 =עג תועמשמ ךיז ןּבָאה סע ןייזטסואווַאּב סעמעװ ןיא ,ןומה רעשיטַאדלָאס רעק
 ןטכיײלַאּב ֹוצ ןבױהעגנָא םיִנּפֲא טָאה טכיל יײנ ַא ;םידשח עיינ ןקעװ ןעמוג
 םעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןוחצנ םעד ןיא רָאנ טינ ןּביולג סָאד ,,,המחלמ עצנַאג יד
 :קנַאדעג רעײנ ַא ..ןעלקַאװ ןעמונעג ךיז טָאה ןוחצנ םעד ןופ רשוד

 יד ןרעטַאמ ןעמונעג טָאה -- "?ןּבעל סָאד ןגײלקעװַא ָאד רימ ןלָאז סָאװראפש
 ןוא רעוײק םעד ןופ טעטירָאטװַא ןשילַארָאמ םעד ןּבָארגרעטנוא ןוא המשג

 סָאד .ןכערּב ןּביֹוהעגנָא ךיז טָאה ןילפיצסיד יד ..םוטרעוייק ןצנַאג םעד |
 טָאה סע ןכלעװ ךָאנ ,ךורּבנעמַאזוצ ןשילַארָאמ ַא ןופ רעפיולרָאפ ןעוועג ןעגייז
 יײהלּפמ עשירעטילימ יד ןעמוק טזומעג

 ףןוצעזרעביא ןוא תוקספה ליפ טימ העיסנ רערעווש ַא ןוא רעגנַאל ַא ךָאנ
 :לעװ ,רענעמײטײלגַאּב עגיימ .ןילרעג ןיא גָאטרַאפ ןעמוקעגנָא רימ ןעגייז ןעג
 :ףָאפ רימ ןּבָאה ,ןייש ןוא לדײא רעייז רימ וצ ןעמונַאּב ללכג ךיז ןבָאה עכ
 .רָעֹּב ןיא גנַאגריצַאּפש ַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ײז סימ םענייאניא ,ןכַאמ וצ טגיילעג

 ןופ "ץַאזרעװ ןַא .ה .ד ,"עװַאקװ ואו-ץעגרע ןגָארקעג ןּבָאה רימ זיִב ,ןיל
 ןילרעב ירפרעדניא 10 רעגייז ַא ןרָאװעג ןיוש זיא ,ןסייּבוצ סעּפע ןֹוא ,עװַאק
 לָאמ ערערעמ ָאד ּבָאה ךיא לײװ ,טנעקעג סוג רעירפ ןופ ןיוש ךיא בָאה
 רָאי 3--2 עלַא ןרָאפכרוד ןײמ יב םיא געלפ ןוא סעידוטש-ךַאּפ טריפעגכרוד
 יו ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג רעטציא רימ ךיז טָאה ץלַא רַאֿפ רעירפ ,ןכוזַאּב
 ןסַאגףערּב עניװַא :טײקנוָאלרַאֿפ רעייז ןוא ןסַאג רענילרעב יד ןופ טייקטסוּפ
 ?ףירדירפ עקעװ יװ ,ןבעלנסַאג רענילרעּב ןקידנדיז ןוא ןקיכָאק םעד ןופ
 רעװש ןעװעג ךעלנײװעג ןיא סע אה ,?עטַארטש רעגיצפייל ןוא עטַארטש
 ןעװעג רעטציא ןענייז .-- ,ןטייווצ םוצ רַאוטָארט ןייא ןופ ךיז ןעלקעפוצרעגיא

 ךיז ןכָאה סגגָאװ עטַאװירּפ ןײק טינ ןוא עכעלטנפע ןייק טינ :טסיװ ןוא טסופ
 רענעטלעז ןעװעג ךיוא ןעגייז וליפא רע"גסופ ;ןעזעג טינ טעמכ

 הבשי הכיאפ :הכיא ןופ רעסרעװ יד קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג ןענייז סע

 | *.| םע יתּבר ריעה דדּב
 רעצנַאג ַא ךָאנ ןעגנַאגרַאפ ויא ,עללעצ ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ויִּב

 .תעליתעמ.
 טימ ּפיט םעײנ םעד ןופ "טדַאטשנײלקא עשטייד ַא ןעװעג ןיא עללעצ

 ןסַאג עטיוּברַאפ ןוא עטרעטסַאלפעג ןײש טימ ,ןקרַאּפ ןוא ןדָאס עגײש
 יג ךיז טָאה סע ואוו ,םורַא דלַאװ ןטריוװיטלוק ןייש ַא טימ ,ןלוש ענייש טימ
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 מוטעמוא ךיז ןּבָאה רעטציא .ךעלטימעג ןוא קיֹור ױזַא סיוועג רעירפ טּבעל

 .תועמשמ ןּבָאה סע :ץומש ןּבָארג ןופ וליפא ןוא טײקנזָאלרַאפ ןופ ןרוּפש ןעועג

 רעטציא זיא דנַאל ןופ טעּברַא עצנַאג יד לייוו ,ןקינייר וצ ףיוא טנעה טלעפעג

 "רעד .רעדניק ענעסקַאװרעד ןוא ליּבסנַאמ עטלַא ,ןעיורפ ךרוד ןרָאװעג ןָאטעג

 .ןקעלק טנעקעג טינ ץלַא ףיוא טָאה חוּכ רעקיזָאד
 .ןרעװ ןסָאלשעגניײא טפרַאדַאּב ּבָאה ךיא ואוו ,"סָאלשז רעכעלטנגייא רעד

 =טלַא ןַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה ןוא לטעטש קע ןא ןענופעג ךיז טָאה

 'רעכלעװ ,טרעדנוהרָאי ןטנעצ ןופ םענערָאװעגײבורח ּבלַאה ,סָאלש ןכעלרעטיר

 ןטיירּב ַא ןופ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא סָאװ ,גרַאּב ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא

 טריפעג ןּבָאה סע עכלעװ רעּביא ,רעסַאװ טימ טליפעגנָא "ןּבָארגז ןכעלטסניק

 ײנעטש טנעקעג ןעמ טָאה "ןּבָארגז ןופ רעסַאװ םעד ,ןקירּב ענרעזייא עלָאמש

 ףןּבײה טנעקעג ןעמ טָאה 'ןקירּבל יד ;ןליפנָא רעדיװ ןוא ןזָאלסױרַא קיד

 ײסָאלש רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןופ ןצעועג עלַא טול ןסילש ןוא ןענעפע
 | ,עיגעטַארטס

 טלײטעגּפָא טָאה טָארד רענעטכַאלפעג רעכיוה רעטּפַאלק ןּבלַאהרעדנָא ַא

 .םורַא טָאה סָאלש ןוא טָארד ןשיװצ ,קינײװעניא ןופ ."ןּבָארגװ ןופ סָאלש םעד

 "עקידרעטּפַאלקײװצ ַא ךרעּב ןופ געװ=ריצַאּפש ַא טריפעג סָאלש ןצנַאג םעד

 +ןריצַאּפש טנעקעג ןּבָאה ןטײצ עסיוועג ןיא ענעגנַאפעג יד ואוו ,טייקטיירּב

 ןַאד לײװ ,טָארד םוצ ךיז ןקורוצ טנעָאנ וצ ןופ ןטיה טזומעג רעּבָא ךיז ןּבָאה

 ייעג ,טָארד ןופ ןטיורד ןופ ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,ןטַאדלָאס:ךַאװ יד ןּבָאה

 .יקידנעייז הרתמ טינ בור:יּפ:לע ,ןסָאש
 'םרָאפ רעד ןיא ףיוה ןטסקיניײװעניא ןַא טַאהעג סָאלש רעד טָאה םעדצוח

 ףקידנסיורד םעד טימ טקיגײארַאפ ךיז טָאה רעכלעוו ,טַארדַאװק ןשּביה ַא ןופ

 .רעיוט םענייש ַא ןוא ןגנַאל ,ןכיוה ַא ךרוד סָאלש ןופ לייט
 ךיז ןּבָאה רענעמ-טײלגַאּב ענײמ ןעװ ,ףלעװצ רעגייז ַא ןעוועג זיא סע

 דלֲאַּב .סָאלש ןופ טַאדלָאס-ךַאװ םעד ןּבעגעגרעּביא ךימ ןוא טנגעזעג רימ טימ

 +ײרַא ךימ ןּבָאה עכלעוו ,ןטַאדלָאס רָאּפ ַא ןפורעגסױרַא טַאדלָאס=ךַאװ רעד טָאה

 =עּבירשרַאפ ײלרעלַא ןסייהעג רימ טָאה ןעמ ואוו ,זיוה-ךַאװ ןימ ַא ןיא טריפעג

 =לעװ ,לעּבעפדלעפ ןשטייד םעד ןּבעגרעּביא ךיילג ןריּפַאּפ עטקורדעג ןוא ענ

 .בנערטש ךיא לעװ ,ןליפרעד טינ סָאד לעװ ךיא ּביוא זַא ,טגָאזעג טָאה רעכ

 רעיא ןיא ןעגנערּב ךייא טעװ ןעמ ןעוװ ,סנייא ץלַאז -- ןוא ןרעװ טפָארטשַאּב

 +!ןרעװ טכוזעגכרוד גנערטש ןוא לָאמַאכָאנ ןכַאז ערעייא עלַא ןלעװ ,רעמיצ

 +נײרַא קילעפוצ ץנַאג ךיא ּבָאה ,וױה:ךַאװ םוצ 20 טירט ַא קידנעיײגרעד טינ

 =סױרַא ןטרָאד ןופ ןוא לטנַאמ ןופ ענעשעק:ןטייז רעד ןיא טנַאה יד טגיילעג
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 ףעגני רעד ןכלעװ ,לטעצ ןטנָאמרעדנּבױא ןקידנריטעמָארּפמָאק םעד ןעמונעג
 טנַאה ןיא טשטעװקעגניײרַא ךיז ןענעגעזעג םייּב רימ טָאה קסרעשט ןיא טסינויצ:
 רעבירעד ּבָאה ךיא .ןסיירעצ וצ ןסעגרַאפ רעדייל ךיז ּבָאה ךיא ןכלעוו ןוא
 "ן ןרימַאּפ עלַא ןבעגעגּפָא ריא טָאהװ :לעּבעפדלעפ םעד ןופ הלאש רעד ףיוא
 ןענײז רימ יװ ,דלַאב "!עיש :טרעּפטנעעג ןוא ץרַאה ַא ךיז ףיוא ןָאטעגנָא
 ןסיוװעג ַא ןיא ןטַאדלָאס יד ייּב ןטעּבעגּפָא ךיז ךיא ּבָאה ,זיֹוה.ךַאװ ןופ סױרַא
 ,.ןטכיגרַאפ וצ ריּפַאּפ םעד ןּבעגעגנייא ךיז טָאה רימ אוו ,טרָא

 ""העניא םעד ןיא רעיוט ןסיורג םעד ךרוד ןיירַא םעדכָאנ ןענייז רימ
 ןייש רעייז ,ןייש ןּבָאה סָאלש ןופ םערוט ןפיוא ןקָאלג-רעגײז יד .ףיוה ןטסקיצ
 | ,ףלעוװצ ןגָאלשעג-

 ןעװעג זיא רעכלעו ,רעמיצ "ןיימש ןיא טכַארּבעג ךימ ןעמ טָאה דלַאב |
 2 :ןשטנעמ טכַא רימ רַאפ טניואועג ןיוש ןּבָאה םיא ןיא ,רעסיורג ַא רעייש
 עדייב ,(יקינטעװַאס עיקסטַאטס עינלעטיווטסיעד) ?ןלַארענעג עליוויצז = ,ןסור-

 ןרעדנַא םעד רענייא ןּבָאה יז .ןליֹוּפ ןופ טסניד=דלַאװ ןכעלטפַאשהכולמ ןופ
 רעטַײװו .ךיז ןשיװצ טדערעג טינ לָאמנײק ןוא האנשיתילכתב טאהעג טנייפ
 טּבעלעג ןּבָאה ייז ,ןריציפַא עשיגלעּב ירד ןוא עשיזיוצנַארּפ ייווצ ןעוועג ןענייז
 רעשידניא ַא ןענופעג ךָאנ ַאד ךיז טָאה ןַאד .ךעלדניירפ רעייז עלַא ךיז ןשיווצ
 ?שטייד ןיא םעדכָאנ ,דנַאלגנע ןיא רעירפ טרידוטש טָאה רעכלעוו ,טנעדוטס
 ףעטניא ,רעגריב רעשילגנע סלַא ,ןָא ּבײהנָא ןופ ןיוש זיא רע ואו ,דנַאל
 | .עללעצ ןיא ןרָאװעג טריג-

 !רעטניינ רעד ןעװעג ןפוא ַאזַא ףיוא ןיִּב ךיא =
 עּבלַאה ַא וליפַא ,הסיפת עטרעיומעג ַא ןעוועג רעּבָא סָאד זיא רַאפרעד |
 ..!ןצַארטַאמ טימ ,עטיירּב ןוא עגנַאל ,ענרעזייא ןעוועג ןענייז ןטעּב יד !הברוח
 רעד ןופ לפמעטש םעד ךיז ףיוא ןגָארטעג רעגַאל רעצנַאג רעד טָאה ללכּכ
 בור רעד .שיזױצנַארפ רקיע רעד טדערעג טָאה ןעמ .רוטלוק רעשיזיוצנַארפ
 ,ןזיוצנַארפ ןעוועג ןענייז ןריציפָא ענעגנַאפעג יד ןופ ןינּב בור רעד ןוא ןיגמ
 עשיסור קיצכעז ןַאמ ַא ןוא ןריציפָא עשילגנע עלעפייה ַא ןעוועג ךָאנ זיא סע
 ךיוא ןענייז עללעצ ןיא .עידרַאװג רעשיסור רעד ןופ עלַא טעמּכ ,ןריציפָא:
 --- ןרָאסעּפָארּפ עשיגלעּב לָאצ עשּביה ַא לשמל יװ ,ענעגנַאפעגײליװיצ ןעוועג-
 עסיורג א ,ןרָאטסינימ עשיגלעּב רָאּפ ַא ,טעטיסרעווינוא רעטנעג ןופ רקיע רעד
 | וו .זַא ןוא עכעלטסייג עשילוטַאק לָאצ

 עשילױטַאק לָאצ עסיורג יד ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה סרעדנוזַאּב |



 ָצלֲא יד ןיא ןשטייד יד ֹוצ עכעלטסייג עשילױטַאק יד ןופ ךיז ןעמענַאּב ןכעל
 ,רעדנעל

 ףיא זומ ,עללעצ ןיא ןטּפַאשטנַאקַאּב עטשרע עניימ וצ קידנעייגרעּביא
 .פעדנעגעל ערעסערג ַא ךָאנ ןעגנַאגעגסױארַאפ רימ זיא ָאד זַא ,ןקרעמַאּב לּכ:םדוק
 ,קסרעשט ןיא יו

 ענעגנַאפעג יד ןשיווצ םֹורַא ןעײג ,טלרכמַאּב טלָאמעד ןיוש בָאה ךיא יו
 ןטכָאלּפרַאפ קרַאטש יֹוזַא ןיא תמא רעד עכלעוו ןיא ,תוישעמ ןוא ןעגנַאלק
 ,ןלײטּפָא טינ ןרעדנַא םעד ןֹופ םענייא ייז ןעק ןעמ זַא ,ןגיל ןטימ

 'ףעייז ןוא עקידנעטשנָא רעייז ייווצ טַאהעג עללעצ ןיא ךיא ּבָאה םעדצוח
 שיסור רענליוו ייווצ ןעוועג ןענייז סָאד ,ןטסימַאלקער ...ענעּבעגעגרעּביא רימ
 קרַאטש ךימ טָאה רעּבָא סרעדנוזַאּב ;יקס---מ ןוא ןעדימש:ןָאפ : סעקינװַאקלָאּפ
 +8 ,ןעדימש=ןָאפ דניירפ רענעּבעגעגרעּביא ןוא רעּביל רעייז ןיימ טרימַאלקער
 ףעקידהועה ןוא רעכלרע ,רענעפָא ןַא ,קיצפופ ןוא עכעלטע רָאי ַא ןופ ןַאמ
 ?סיג לָאז סע ןעמעװ ,תמא םעד ןגָאזסױרַא טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעו ,שטנעמ
 ךיוש רימ ןּבָאה סעקינװָאקלָאּפ ענעגנאפעג ייווצ עטנָאמרעד עדייּב יד ,.! ןייז
 'ףָאנ טינ זַא ,סָאלש-עללעצ ןיא םש ַאזַא טכַאמעג געט ייווצ עטשרע יד ןיא
 :טימ ןעמונַאּב רימ וצ ךיז ןגָאה ןזיוצנַארפ לייט רעטסערג רעד רָאנ ,ןסור עלַאה

 ,,גנורעדנואווַאּב ןוא גנוטכַא סיורג
 על לעצ ןיא טנָאקַאּב ךיז ּכָאה ךיא ןכלעװ טימ ,שטנעמ רעטשרע רעד

 =ירפ רענעגנַאפעג ַא ,ןָאסּבָאקַאי יה ,ענליוו ןופ טנעדוטס רעגנוי ַא ןעוועג זיא

 ץעועג םעד ןגעק ןּבָאה ןשטייד יד ןכלעװ ,עימרַא רעשיטור רעד ןופ רעקיליוװ
 =נעד) עשרוּבײסריציּפָא רעדָא סנַאנָאדרָא ןַא ןייז וצ ןעגנואווצעג ךַאמּפָא ןוא -

 ףימ ןוא רימ ֹוצ ןעגנַאגעגוצ ןיא רע .ןֹריציפָא ענעגנַאפעג יד ייּב (קישטש
 : טגערפעג

 ?ריא טמוק ןענַאװ ןופ ---
 .טרעפטנעעג ךיא ּבָאה ענליוו ןופ --
 ?יקסדָאגיװ ר"ד םעד ענליוו ןיא רשפא ריא טנעק ---
 !יקסדָאגיװ ר"ד ןיּב ךיא !וליּפַא ,טוג רעייז ןּוא ---
 םעדכָאנ ,ּבױלג טלָאװעג טינ סעּפע רימ רע טָאה טייצ ערעגנעל ַא

 =ַעג רימ רע טָאה ,תמא ןַא זיא סָאד זַא ,טגייצרעּביא ךיז טָאה רע ןעוװ ,רעּבָא
 =ִצ רימ טָאה ןוא ןעניד ןיא סע סָאװ טימ שטָאכ רימ ליװ רע זַא ,טגָאז
 ְךיּ ךיא ."עװַאקח ןיימ טעּב ןיא ןיוש רימ ןעגנערּב ירפרעדניא עלַא טגָאזעג
 וטרָאװ .ןטלַאהעג טָאה ןוא ןרעה טלָאװעג טינ רעּבָא טָאה רע ;םעד ןגעק ןעוועג
 | ,עללעצ ןיא ןעװעג ןיּב ךיא סָאװ ,טייצ עצנַאג יד
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 ףימ טעװ רעכלעװ ,"רעטסוש םעדח ןקיש וצ טגָאזעגוצ רימ טָאה רע
 .!רָאנ ןעק רע סָאװ טימ ןפלעה

 רעשידיי ַא ,טַאדלָאס רעשיסור רענעגנַאפעג ַא ןעוװעג זיא "רעטסושח רעד

 ןַאמרעגנוי רעקיטפערק ַא ןוא רעכיוה ַא ,עשרַאװ רעטניה ץעגרע ןופ רעטסוש
 לויטש טכיררַאפ ןוא טייגעג רע טָאה עללעצ ןיא ..םינּפ ןטוג ַא רעייז טימ

 סעפע לָאמַא רַאפרעד ןעמוקַאּב טגעלפ רע .ענעגנַאפעג עשיסור עלַא רַאפ
 ,..טשינרָאג טַאלג לָאמַא ןוא ןװרעסנַאק רעדָא קַאּביװצ עלעסיּב ַא לָאמַא ,טלעג

 םוכס ןשפיה ַא ךיז ייּב טַאהעג ןגעווטסעדנופ רעטסוש רעד טָאה לּכה=ךסּב
 ,המודּכו רעטוּפ ,ןוורעסנָאק=שיפ ןוא ישיילפ ,טױרבסײװײּבלַאה ,זיר יװ ,גרַאװנסע
 ,ךיוא ןשָארג רָאּפ ַא ןּבָאה טוומעג טָאה רע

 ןיא ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ ןגרָאמ ףיוא רימ וצ ןעמוקעג יא רעטסוש רעד
 :טרעלקרעד רימ טָאה ןוא עללעצ

 םעד ןיא ָאד ןענײז רימ זַא ,רָאטקָאד 'ה ,ןַײז ןייװ טפרַאד ריא ---
 וליפַא ָאד ןיא סע !ריא ןוא ןָאסּבָאקַאי ,ךיא :ןדיי ירד רָאנ רעגַאל ןקיזָאד
 ףַאפ טיג םיא ןכער ךיא רעּבָא ,לעסיוּב ןופ .ג ריקנַאּב רעד ,רעטרעפ ַא
 לסיּבַא טרעהעג !טײקשידיי ןייז טימ רָאג ךיז טמעש -- רע לײװ ,ןדיי ַא
 ןוא ןעמוקעג טייז ריא וַא ,טנײה םיא גָאז ךיא !שטנעמ רעטואימ ַא !דײַא
 ףימ רע זָאל -- :רימ ֹוצ רע טגָאז ;ןװרעסנַאק טימ ןפלעהסיוא ךייא זומ ןעמ
 ַאוַא ףױא ריא טגָאז סָאװ !ןקיש םיא ךיא לעװ ,ךיז טקיטיײנ רע זַא ,ןּביירש
 סיקסדָארּב רעוועיק םעד ,לעסירּב ןופ רענַאילימ ַא זיא רע ןוא .,!גנוי ןּבָארג
 !טינ רבה ןייק זנוא רַאפ זיא סָאד ,ר"ד יה ,ךייא גָאז ךיא ...! םעדייא ןַא

 ףיוא ךיז טגָאלקַאּב ןוא ןעמוקעג רימ וצ רע זיא רעטעּפש געט רָאּפַא
 ,וצרעד בייוחמ קידנעייז טינ ,קידנעטש טײנ רע ןעמעוװ ,8  ריציפָאײעדרַאג םעד

 רָאנ ןוא טינ רע טלָאצ ,ןלָאצ ?םיא טיט ךיא וט סָאװ ,הצע ןַא טיג ---
 1 ךישז :קֹב ןוא רעטרעװ עטסּבערג יד טימ דנַאנַאכָאנ ,רמֲח רעד ,ךיז טלדיז רע
 ןפרָאװעג ךיז רע טָאה ןטכעג .!םיא ןופ ךיא רעה !ַאדרָאמ ַאיַאקסװָאדישז ןוא
 .!ןגָאלש רימ ףיוא

 ,טגערפעג ךיא ּבָאה --- ?ןָאטעג ריא טָאה סָאװ ןוא ---
 ?ןָאט ךיא ןעק סָאװ ! ךייש זיא סָאװ ---
 ןיא םיא טגנַאלרעד ,ןגָאלש ךיז טפרַאװ רע ןעװ ,לָאמ עטייווצ סָאד ---

 הצע ןַא ןּבעגעג םיא ךיא ּבָאה -- !רעוא
 ּוצ ארומ סָאװ ,ָאד ךיא כָאה סָאװ !טכערעג טײז ריא !עקַאט ,ָאי --

 2 ןעלוקרעביא רימ ייּב ךיז טעו רע זַא ,ןעגנַאלרעד םיא לע ךיא ? ןבָאה
 וסעֹּכ סיורג טימ ןעירשעגסיוא רע טָאה
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 ;רימ ֹוצ ןעמוקעג רעדִיװ רע זיא םורַא געט עכעלטצ ןיא
 רעדיװ זיא 6 ריציפָא רעד ,גנוי רעּבָארג רעד ,ריא טגָאז סָאװ ---

 רימ ףיוא ךיז ןפרָאװעג ןוא ,טנוה רעד ,טלדיזעג ךיז טָאה ,רימ וצ ןעמוקעג
 | ,!ןגָאלש

 .טגערפעג ךיא ּבָאה -- ?ריא ןוא --
 ,.לַאדנַאקס ַא םיִא טימ ןריפרַאפ ..,ארומ ּבָאה ךיא .,,ךיא --

 =עג טפַאשטנַאקַאּב יד ךיא ּבָאה םירבח 8 עניימ טימ רעמיצ ןיימ ןיא = |
 רעשיסורװ סלַא ,ןעמעלַא טלעטשעגרָאפ ײז ךיז ּבָאה ךיא .ךיג רעייז ןסָאלש
 רעייז ךיילג רימ ֹוצ ןעמונַאּב ךיז ןבָאה ,ןויוצנַארפ יד טרפּב ,עלַא ןוא "דיי
 עשיזיוצנַארפ ;טײקנײש רַאפ שֹוח ַא בור-יפ:לע ןּבָאה ןזיוצנַארּפ יד ,טוג
 ןיא סָאד בָאה ךיא .טינש ןשירעלטסניק ַא סױרַא בוריּפ-לע טוייוו טעּברַא
 רעד רַאפ ךיוא יװ ,ךיירקנַארפ ןיא ןזיוצנַארּפ טימ ןּבעלנעמַאזוצ ןיימ ןופ ךשמ
 גָאט ןטשרע םעד .ןקרעמַאּב טנעקעג עללעצ ןיא ןּבעל ןיימ ןופ טייצ רעצרוק
 : לָאמ רָאּפ ַא .םָאזנײא ןוא ןוָאלרַאפ רעַײז טריּפשעג ךיז ךיא ּבָאה עללעצ ןיא
 יעד ןּבָאה עכלעוו ,רעדניק עניימ ןופ עיפַארגָאטָאפ יד ןעמונעגסיױהַא ךיא ּבָאה
 ןָא עיפַארגָאטַאפ יד ,ַײז ףיוא טקוקעג ןוא ,גרוּברעטעּפ ןיא טניואוועג טלָאמ
 .טעּב ןיימ ןופ טײזּפָאק רעד רעביא טנַאװ ןפיוא ןעגנַאהעגפױא ךיא ּבָאה םַארַא
 גָאט ןטײװצ ןפיא בָאה ךיא ןעוו ,גנורעדנואווַאּב ןיימ ןעוועג זיא סיורג יוװ

 רעטצינשעג טנַאה רעד ןופ רענייש ַא ןיא קידנעגנעה עיפַארגָאטָאפ יד ןענופעג
 ןופ ןכש ןיימ טכַאמעג טָאה סָאד זַא ,טלעטשעגסיוװַא ךיז טָאה סע .עלעמערה

 זַא ,טקרעמַאב תועמשמ טָאה רעכלעוו - ,(86זח0ס!) ןָאמרעּב ןַאטיּפַאק ,רעמיצ

 ..רעייט רימ זיא עיפַארגָאטָאפ יד
 ?דניירפ ןעמונַאּב רימ וצ ךיז ןּבָאה "רעלערענעגז עשיסור עדייּב יד וליפא

 םינכש עקירעּביא יד טינ ,ךיא טינ זַא ,ןגָאז רעּבָא ךיא ןומ תמא םעד .,ךעל

 טנייפ ךעלקערש ױזַא ןּבָאה יז סָאװרַאפ ,ןײטשרַאפ טנעקעג טינ לָאמניײק ןּבָאה
 ןרעדנַא םעד טימ רענייא יז ןּבָאה גולפ ןיא ?ןרעדנַא םעד רענייא טַאהעג
 "ענװַאלסָאװַארּפװ עדייּב ,ןסור עדיײּב :ןעמעלַא רַאפ רעסעּב ןּבעל טפרַאדַאּב
 טסניד-דלַאװ ןופ עטמַאַאּב עדייּב ,"רעלערענעגח עדייּב ,(שיסקָאדָאטרָאײשיכירג)
 :כָאנ ןוא !ענעגנַאפעג עדייּב---ףוסל ןוא ןלױּפ ןיא (ָאװטסמָאדעיװ עיָאנסעיל)
 רעײז רָאנ ,רערעגניי רעד ,יײז ןופ רענייא ךיז טָאה ןויוצנַארפ יד טימ !רעמ
 ?ןא-עכעלטע ,רעכיוה ַא ,רערעטלע רעד תעשּב ,ןדיירפיונוצ טנעקעג רעוש
 םענערַאשעג קירעדינ םעד ןיא רָאה עסייוו ץנַאג טימ שטנעמ רעקירָאיײקיצכעז
 ,טײרדרַאפ רָאנ טָאה --- ,ןגיוא עיולש עיורג עניילק טימ ןוא דרָאּב ןוא ּפָאק
 ןפוא םענדָאמ ַא ףיוא סעּפע רעטרעװ עשיסור יד ,ןזוצנַארפ יד טימ קידנדייר
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 ,.ןײטשרַאּפ םיא ןזומ יז זַא ,טניימעג רע טָאה ,עיצַאלוקיטסעשז רעקידעּבעל ַא טימ יז קידנטײלגַאּב ,ןוא
 ייברעד .ייז ןשיװצ םולש ןכַאמ טװּורּפעג טסנרע ךיז ךיא ּבָאה רעטעּפש

 .!ןרעװ דניירפטוג ךיז ןשיוצ רעדייא ,ןּברַאטש יז ןלעװ רעסעּב זַא ,טרעלקרעד עדייב רימ יז ןּכָאה ףוס םוצ !טנעקעג טיג ןפוא םושּב ײז ןּכָאה -- ,טדָאשעג ללכּב רעדָא טלוװַעַאּב קרַאטש ןּבָאה םיא לָאז רענעי זא ,ןרעדנַא םעד ףיוא ןזייוופיוא רעֶּבָא ,טינ טייטש טרָאק ןיא סָאװ ,טדערעגסיוא טָאה ןרעדנַא םעד ףיוא רענייא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה
 ,ךיז ןשיוצ טּבעלעג ךעלדניירפ רעיײז ןּבָאה עניימ םינכש עקירעּביא יד
 ,ןטקודָארּפ:זייּפש םוכט םעניילק ץנַאג ַא טימ עללעצ ןיא ןעמוקעג ןיּב ךיא

 .ַאב טינ (סעקליסַאּפ) ןטעקַאּפ םוש ןייק ץלא ךָאנ ךיא ּבָאה ---. ,טצונעגסיוא ךײלג ,ךיז טײטשרַאפ ,ּבָאה ךיא סָאװ ,גרוּברעטעּפ ןיא ההּפשמ ןיימ ןּביירש וצ ןוא דנַאלסור טימ ןרידנָאּפסערָאק וצ טײקכעלגעמ יד ןעמוק :ַאב ךיא בָאה רעגַאל רעקסרעשט ןיא ןרינרעטניא ןיימ טימ סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טינ ,דנַאלסיױא ןופ ,קַאביװצ לסיּב ַא רימ ייּב ןּבילּברַאפ ךָאנ זיא סע ;טינ רעמ ןוא געוו ןקיגָאטיײװצ ןגנַאל םעד ףיוא טקעלקעג רימ ןּכָאה עכלעוו
 יױפרעדניא :קסרעשט ןופ טנעקעג ןּבָאה רימ עכלעו ,טעיד-רעגנוה רעקיּב .לעז רעד רַא ןויװעגסױרַא ךיילג ךיז טָאה ןסע עקיזָאד סָאד ,ןּבעגעג ןּבָאה ןשטיײד יד סָאװ סע םעד ףיוא ןזיװעגנָא ןעוװעג ךיא ןיּב רעּבירעד .ןעמוק
 ;בלַאה ןטוג רָאג ןוש ןעמוקַאּב ןּבָאה עכַאװש רעדָא עקנַארק .סרעסעב ַא ןעועג ויא טיורּב סָאד ,תמא .ןעװעג טינ עװַאק ןיק ויא סָאװ ,"עװַאקז
 םוצ :קיטשינ ןעװעג ץלַא ןיא טױרּב םעד ץוח .טיורּב (ןטלטייּבעג) ןסייוו
 ,רעגייּב ןָא וליפא ןוא שיילפ ןָא "עּפוזח ַא גָאטימ םוצ ,"עוַאקװ יד קיטשירפי
 ,.טדערעגּפָא ןיוש זיא שיפ ןוא שיילפ ןגעוו .ענערָארּפעג רקיע רעד ,לפָאטרַאק לסיג ַא ,תוומה*םס ןופ םעט ַא בור:יּפ:לע טַאהעג טָאה סָאוװ

 ,קסרעשט ןיא יװ ,טקירדעג רעקינײװ ךס ַא םלוע םעד רעּבָא סָאד טָאה ָאד
 ,םייה רעד ןופ ןטקודָארּפיזײּפש ךס ַא ןעמוקַאג ןגעלפ ענעגנַאפעג יד לייוו
 ערעײז ןופ ,סנטשרע ,ענעגנַאפעג יד ןעמוקַאּב ןּבָאה ןטעקַאּפ:זײּפש עקיזָאד יד
 =ימ-לע רעדָא ןריציפָא עסיוועג רַאפ ױנַאלסױא ןופ ןעמוקַאּב ךיז ןגעלפ סָאוװ ,/סעידנעּפיטס/ --- סנטירד ןוא עטנַאקַאּב ןוא םיבורק ענעגייא ןופ עלעודיוװ .ידגיא --- סנטייוצ ;תמודּו ןּפױרג ,זייר ,קַאּביװצ ,ןװרעסנָאק טימ רקיע רעד ,גרַאװנסע טימ קידנעטש רעקיניײװ-רעמ .ןגרָאזַאּב ײז ןגעלפ עכלעוו ,ןעגנוריגער
 ,טשמל ,יֹוזַא ,דנַאלשטײד ןיא טרינרעטניא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןטנעדוטס בור
 יַאּב ןבָאה סָאװ ,עשיליופ ןוא עשיסור ןטנעדוטס עכעלטע טנעקעג ךיא בָאה
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 ןופ ,המודּכו קרָאײװינ ,זירַאּפ ןופ ןעמָאנ רעייז ףיוא "סעידנעּפיטסז ןעמוק
 סינ ןטַאידנעּפיטס ערעייז ןטלַאהעגסױא טיירּב ןּבַאה עכלעוו ,ןשטנעמ עכייר

 יו .זַא .א ךוש ַא ,דיילק ַא טימ ךיוא רָאנ ,ןסע ןטימ רָאנ

 טינ ןּבָאה תובדנ=ילעֿב עקיצרַאהיטוג עקיזָאד יד ןופ תונווּכ עטֹוג יד זַא

 ,טנעקעג ּבָאה ךיא עכלעװ ,ןלַאפ יד ןזײװַאּב ,ליצ רעיײז טכיירגרעד קידנעטש
 ללכּב זיא ןוא ןעװעג טינ טנעדוטס ןייק לָאמנײק זיא "טנעדוטסש רעד ואוו

 ןגירק וצ ןפלָאהעג ןּבָאה ןשטייד יד ןעמעװ ,עלעשטנעמ רערעטסניפ ַא ןעוועג

 ייךיז טיײטשרַאפ ,טסיזמוא טינ -- עידנעּפיטס יד

 ,רעטרע ערעדנַא ןיא ךיוא יװ ,עללעצ ןיא רעדנעלגנע ןוא ןזיוצנַארפ יד
 ערעיײז .סטוג סָאולַא טימ טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא טגרָאזרַאפ ןעוועג ןענייז

 רָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,ץלַא טימ ענעגנַאפעג יד רַאפ טגרָאזעג ןּבָאה ןעגנוריגער
 זיוצנַארפ רענעגנַאפעג רעכעלטיא טעמּכ טָאה םעדצוח !ןקישרעּבירַא טנעקעג
 יבוט לּכמ םיײה רעד ןופ ןטעקַאּפ עלעודיווידניא ןעמוקַאּב רעדנעלגנע רעדָא

 יגנע יד רַאפ רעמ ךָאנ ןוא ןזיוצנַארפ יד רַאפ ןּבָאה רעדיװ ןשטייד יד
 טעמּכ ענעגנַאפעג עקיזָאד יד ןּבָאה רעּבירעד ;ײשּפָא קרַאטש טַאהעג רעדנעל
 עשילגנע יד רעדָא עשיזיוצנַארפ יד ּביֹוא !ןעמוקַאּב ןטעקַאּפ ערעיײז עלַא
 ףירעד ןעגנוריגער ערעײז ןּבָאה ,טלװעַאּב ואוו-ץעגרע ןעמ טָאה ענעגנַאפעג
 ףָארטש רעד .ךיז ייּב ענעגנַאפעג עשטייד יד ןלװעַאּב טימ טרעפטנעעג ךיילג
 ןימ ןיא דנַאלגנע טָאה ,לשמל ,ױזַא :רעכיילג ןייק טינ רעײז ןעוועג זיא
 תעשּב ,ןשטייד ענעגנַאפעג טנוזיוט טרעדנוה ייווצ רעּביא ךיז ייּב טַאהעג טייצ
 .! רעדנעלגנע ענעגנַאפעג טנויוט סקעז לּכה-ךס ךיז ייּב טַאהעג טָאה דנַאלשטייר

 עשינעמור ,עשיסור יד ןופ שינעטלעהרַאפ יד ןעװעג זיא טרעקרַאפ ץַאג
 ןטעקַאּפ לײט ַא רָאנ ויא עקַאט רעּבירעד ןוא ענעגנַאפעג עשינעילַאטיא ןוא

 !ןסעגעגפיוא ןשטייד עקירעגנוה יד ןּבָאה עקירעּביא יד ;ײז וצ ןעגנַאגרעד

 ,לטסעק ןיז טַאהעג ריציּפָא רענעגנַאפעג רעכעלטיא טָאה עללעצ ןיא
 =זײּפש םוכס רעצנַאג רעד גנולײטּפָא רעדנוזַאּב ַא ןיא ןגעלעג ויא סע ואװ

 טָאה רע ןעװ ןוא טלָאװעג טָאה רע לפיװ .טַאהעג טָאה רע ןכלעוו ,ןטקודָארּפ

 ,טַאהעג טָאה רעדעי סָאװ ,טלעג יד ..ןעמענ טנעקעג יירפ רע טָאה טלַאװעג

 עצנַאג סָאד ןעמוקַאּב ,טכַאמ-רעגַאל רעד ןּבעגרעּביא טזומעג ךיוא רע טָאה

 רעּבָא ױזַא ;גנוײרּפַאּב רעד ייּב רָאנ טנעקעג רענעגנַאפעג רעד טָאה טלעג

 קידנזייוופיוא ,םוכס םעניילק ַא רָאנ ןעמוקַאּב טנעקעג שדוח ןכעלטיא רע סָאה
 רעד טריפעגנײא ןשטייד יד ןבָאה סָאד .ןּבעגסױא סָאד ליװ רע סָאװ ףיוא

 -י ..ןפױלטנַא סָאד ןרעוושרַאפ וצ ידּכ ,רקיצ
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 יד ןופ תושר םעד ןיא טלעטשעגקעװַא ןשטייד יד ןּבָאה עללעצ ןיא
 יד ואֹו ,ךיק עשיוטקעלע עטנדרָאעגנײא טוג רעייז ןוא עטיורג ַא ענעגנַאפעג
 ןוא ןכַאק טנעקעג ךיז ןּבָאה ,ןטקודָארּפ=ײּפש גונעג קידנּבָאה ,ענעגנַאפעג
 ןײק :ןיילַא רָאנ רעּבָא ,טלָאװעג רָאנ ןּבָאה יז ןטכירעג עכלעוו ןטָארּב
 !ןבעגעג טינ ײז ןעמ טָאה רעכָאק

 ײטנַא ץנוק ערַאנילוק יד ןּבָאה ,ןויוצנַארפ יד טרפּב ןוא ,ענעגנַאפעג יד
 זַא ,ןּבױלג טלָאװעג טינ ךיז טָאה סע .הגרדמ רעכיוה ַא רעייז וצ זיּב טלקיוו
 םינימה לּכמ ןטכירעג עקַאמשעג ןוא ןטרָאט ,סנכוק ערַאּברעדנואװ עלַא יד
 ,ןװרעסנָאק ןוא ןּפיורג ,קָאּביװצ ןופ טכַאמעג רעלטסניק:ןריציפָא יד ןּבָאה

 ןיימ ןופ געט ײרװצ עטשרע יד ֹוצ קירוצ ןרעקמוא רעּבָא ךיז זומ ךיא
 ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ךיא ןיּב "גָאטימװ ןטשרע םעד ךָאנ .טָאלשעללעצ ןיא ןייז
 טימ ןוא קַאּביװצ רַאּפ ַא ןעמונעגסױרַא ּפָאה ךיא .רעקירעגנוה ַא רעמיצ-סע
 ףיוא ! ךַאז עקיּבלעזיד---"טיורב:טנװָאװ םִעד ךָאנ .טייקעצ ייז שינרעטַאמ סיורג
 ןפיוא זַא ,ןעװעג זיא ןופרעד אצוילעופ רעד !עקיבלעזסָאד רעטייוו --- ןגרָאמ
 ּבָאה טנװָא ןיא 5 םורַא ןוא ךַאוש טריּפשעג ןיֹוש ךיז ךיא ּבָאה גָאט ןטייוװצ
 עלַא ױטָאּברַאפ גנערטשז ןעוועג זיא סע םגה ,טעּב ןיא ןגייל טוומעג ךיז ךיא
 (* !טעּב ןיא גָאטיײּב ךיז ןגייל וצ ענעגנַאפעג

 :רימ טגָאז ןוא ץָאמרעּב ןַאטיּפַאק רעד ֹוצ רימ וצ טייג לָאמַאטימ
 ףיא !גָאט ןטייוצ םעד ךייא וצ וצ ןיוש ךיז קוק ךיא !רָאטקָאד 'ה ---

 ןופ ןּברַאטש דלַאּב ריא טעװ קַאּביװצ ןעזירג רעיא טימ !טינרָאג ךָאד טסע
 ףיא !טמוק ;בורל ןסע ָאד ןיא טעטימָאק ןשיזיוצנַארּפ ןיא זנוא ייּב ! רעגנוה
 טעװ רע ןוא ןדנציורָאפ םעד ,2 (**"ןַאדנַאמָאקװ םעד ןלעטשרָאּפ ךייא לעװ
 י.י! ןּבעגסױרַא ץלַא ןסייה דלַאּב ךייא

 :טגערפעג ןוא טקנַאדַאּב םיא ּבָאה ךיא

 ?ןזיוצנַארפ רָאנ רעדָא ןײּפש ענעגנַאפעג עלַא סױרַא ריא טיג
 =ַארפײלַאנָאיצַאנ ַא רָאנ טעטימָאק רעזגוא זיא ,קידנגָאתמא םעד --

 ןעק ...ךייא רעּבָא !עלַאנָאיצַאנ ןענייז ןטעטימָאק עגיה עלַא יװ ױזַא ,רעשיזיוצ
 ןפלעה וצ ןדירפוצ טסכעה ןיז עלַא ןלעװ רימ זַא ,ןרעכיזרַאפ ךייא ךיא
 ..! רָאנ ןענעק רימ סָאװ טימ

 ףיז קידנפָאלשסױא ,רענעגנאפעג רעד סָאװ ,םעד תמחמ ןעװעג סָאד זיא טרעװראפ (*
 | ,.!טכַאנײּב ןפיולטנַא םוצ ןטײרגוצ טנָאקעג ךיז טָאה ,גָאטײּב

 .קינװָאקלָאּפדָאּפ -- שיסור (5



 וצ ןעמוק ךעלטנגײא רימ זומ ,ױזַא ּביױא ,זַא ,טגָאזעג םיא ּבָאה ךיא

 יי! טעטימָאק רעשיסור רעד ףליה;
 :טגָאזעג ןוא ריט םוצ ךיז ןָאטעג רעק ַא ךיג ףױא רע טָאה ףיורעד

 ירעמיצ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןוא יו ןגרָאזַאּב ךיילג ךיא לעװ סָאד;

 רעמיצ ןיא ןײרַא רימ וצ ןענייז ,טונימ 10 ןעגנַאגרַאפ םיוק ןענייז סע

 "עגרָאֿפ רימ ךיז טָאה ,ריציפָא:עדרַאג-םי רעשיסור ַא ,רענייא ןרעה עגנוי

 ַא ,רעטייװצ רעד --- ןוא ,טעטימָאק ןשיסור םעד ןופ רעציזרַאפ סלַא טלעטש

 םעד ןופ רעצױרָאפ:עציװ סלַא טלעטשעגרָאפ רימ ךיז טָאה ,ריציפָא-עדרַאג

 ,טעטימָאקי
 ןיא "ןפיוקח וצ טגײלעגרָאפ םרָאפ רעבושח רעייז ַא ןיא רימ ןּבָאה ייז

 ןעװ ,ןַאד ךיא לעװ ןקָאצַאּב ןוא ,ףרַאד ךיא סָאװ ,ץלַא טעטימָאק ןשיסור םעד

 ..טלעג ןּבָאה לעװ ךיא
 רעבירעד| ,רעגריּב רעשיסור ַאװ ,טגָאזעג ײז ןּבָאה ,"ךָאד טייז ריא,

 ןיא "טעטיִָאקִי ףרָאדנעקנעּבװ םעד דצמ גנוציטשרעטנוא ףיוא טכער ריא טָאה

 | (* ןָאדנָאל

 רימ ייּב טַאהעג ךיא ּבָאה רלַאּב ןוא טקנַאדַאּב רעייז ןרעה יד ּבָאה ךיא

 :נָאק ,ײט ,רעקוצ ,רעטוּפ ,ןּפױרג ,זיר טימ עלעּברעק עסיורג ַא רעמיצ ןיא

 .װ .זַא ןוא קַאּביװצ ,ןוורעס

 2נֵא ןוא זייר ןכָאק טנרעלעגסיוא דלַאּב ךימ ןּבָאה ןזיוצנַארּפ עּביל יד

 ךיא לו ,ןעמוקעגסױרַא טינ רימ ןופ זיא רעכַאק רעסיורג ןייק ,ןכַאז ערעד

 קירעגנוה רעּבָא ,טנַאלַאט פַאנק וצ ןזיװעגסױרַא ְךַאפ ןקיזָאד םעד רַאפ ּבָאה

 | -  יי!ןעװעג טינ רעמ ךיא ןיּב

 ןרָאװעג טנַאקַאּב דלַאּב ךיא ןיּב םוידיזערּפ ןשיסור ןטרעעג םעד ךרוד
 ןיא ענעגנַאפעג בור רעטסערג רעד .עללעצ ןופ ענעגנַאפעג עשיסור יד טימ

 ענײמעגלַא יד ןופ ןטילעג טָאה ןוא טייצ?ערעגנעל ַא עללעצ ןיא ןסעזעג ןיוש

 יד .ענעגנַאפעג עשיסורטינ יד יװ ,רעמ ךָאנ רשפא טפַאשנעגנַאפעג ןופ ןגלָאפ

 רעטיײרּבז רעײז טימ ללכּב םיצירּפ עשיסור יד יװ ,ןריציּפָא-עדרַאג עשיסור

 וצ טײקטסַאּפעגוצ:טינ רעײז טימ ,ןּבעל ןשירעדנעװשרַאפ רעייז טימ ,"רוטַאנ

 ?טנכערעגסיוא טינ רעייז טימ ,ןּבעל ןופ ןרוטקנוינָאק עקידנטייּב ךיז קרַאטש יד

 וצ גונעג טאהעג קידנעטש טינ ךיוא ןבָאה עללעצ ןיא ענעגנאפעג עשיסור יד (* |

 רע ןעװ ,ןכַאז ,ןסע ןקישוצ ײז טגעלפ ןָאדנָאל ןיא -טעטימָאק * ףרָאדנעקנעּכ , רעד ; ןסעי

 ןלאפעגנירא ןיּב ךיא ..:שידָאירצּפ .ה .ד ,ןטקודָארּפ ןפיוק וצ ףיוא טלעג ןּבָאה טנעלפ

 | ,העש רעקידלזמ א ןיא דָארג עללעצ ןיא;
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 ךוא "רשפאל םעד ףיא ךיז ןזָאלרַאפ ןקידנעטש טעמּכ רעיײז טימ ,טייק

 .רָאנ ,הסיפּת עשירעטילימ עשטייד יד יװ ,םוניהיג ַאזַא וצ ךיז ןבָאה -- ?רעמָאטא

 ךנַאג תמא ,יײז ןשיװצ ךָאנ ןעוועג ןענייז סע ,ןסַאּפוצ טנעקעג רעווש רעייז

 ףיוא טלעג עסיורג ץנַאג ןּבעגסױא טנעקעג ךָאנ ןּבָאה עכלעוו ,םידיחי ענעטלעז

 ןכערּב טימ ,רעינַאּפמַאש טימ ,ךעלדיימ טימ טעטש עטסטנעָאנ יד ןיא סעיגרַא

 +ללּכה ןמ יאצוי ענעטלעז ,טגָאזעג יװ ,ןעװעג ןענייז סָאד ,װ .זַא ןוא ןעלגיּפש

 צלַא טעמּכ רעּבָא ...םולח ןיא רָאנ ןעז טנעקעג ןכַאז עניױזַא ןּבָאה עקירעּביא עלַא

 עלַא יד ףיוא ךיוא רָאנ ,טפַאשנעגנַאפעג רעײז ףיוא רָאנ טינ טקוקעג ןּבָאה

 ןיא ןפורעגסױרַא טָאה המחלמיטלעװ יד עכלעװ ,ןשינערעקרעביא עקיטלַאװג |

 ןוא וומ סָאװ ,ךַאז ַא ףיוא יװ -- ,טרפב דנַאלסור ןיא ןוא ללכּב טלעװ רעד

 !רוּפש םוש ןײק ךיז רעטניה קידנזָאלרעּביא טינ ,ןײגרעּבירַא דלַאּב טעװ

 טָאה סע יװ ,ןטלַא םייּב ץלַא ןּבײלּברַאפ זומ סע זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז יז

 :קעװַא ָאד ןעמ לָאז סָאװ ּבילוצ טנייה ...םהיתובא:תובא ערעײז ייּב טריפעג ךיז

 !ןּבעל םעיינ ַא ןופ םיאנּת עיינ וצ ךיז ןסַאּפוצ ףיוא ןבעל םעד ןגייל

 םיריױטקָאד יד ןשיװצ וליפַא רָאנ ,ןטַאדלָאס יד ןשיװצ רָאנ טינ ּביוא

 ימיס ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ,ןס ןייק טינ םגה ,ןענופעג ךיז ןּבָאה קסרעשט ןיא

 ןיא ענעגנַאפעג עשיסור יד ןשיװצ ןעמ טָאה ,סעקיװעשלַאּב יד טימ טריזיטַאּפ

 +*!ןגירק טנעקעג טינ האופר ַא ףיוא וליפַא ןשטנעמ ןימ ַאזַא סָאלש:עללעצ

 םזיװעשלָאּב םעד טימ ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רָאנ טעמּכ ןעוועג ןענייז סָאד

 +ירּפ) תוחנה רעדָא תֹויכָו "עטקיליײהעג ןטרעדנוהרָאי ךרודח ערעײז ןרָאלרַאפ

 יד ןוָאלרעד טנעקעג טינ ןוא טלָאװעג טינ יז ןּבָאה רעבירעד .!(סעיגעליוו

 +טייצ ערעגנעל ַא ןטלַאה ןענעק ךיז לָאז "ערוטנַאװַאז עקיזָאד יד זַא ,הבשחמ

 רעד ןופ תוברוח יד ןופ ןצָארּפשסױװַא ןּבױהעגנָא טָאה ןּבעל ײנ ַא

 ךיז ןּבָאה ,ןײלַא ייז רָאנ טינ רשפא ןוא ,רעּבָא ענעגנַאפעג יד ;המחלמ-טלעוו

 יד ןעװעג ןענייז סָאד טָא ...עיגָאלָאכיסּפ רעטלַא רעד טימ ןדייש טנעקעג טינ

 םעד ןיא ןעמונרַאפ טָאה רעײא ןײמ עכלעװ ,רענעט עשינָאמרַאהסיד עטשרע

 ?רַאהסיד עקיזָאד יד .טרפּב רעגַאל ןופ ןסור יד ייּב ןוא ללכּב רעגַאל רעללעצ

 רעייז ,גנַאל ,תועמשמ ,ךָאנ טעװ ןוא ןדנואוושרַאפ טינ רעדייל ךָאנ זיא עינַאמ

 | ..טלעװ רעד ןיא ןרעה ךיז ןזָאל ,גנַאל

 טימ םיא קידנכײלגרַאפ ןוא ללכּב רעגַאל ןיא ןּבעל םעד קידנטכַארטַאּב

 ,קוליח ןסיורג םעד לכ"םדוק רימ ןקרעמַאּב ,רעגַאל רעקסרעשט ןיא ןּבעל םעד
 ,ןטרָאד ןייז ןיימ ןופ טייצ רעד ןיא תוחּפה לכל ,רעגַאל רעללעצ םעד ןיא סָאװ

 57 סָאװ ,םעד ףױא קידנוקוק טינ ןעוועג טינ רעגנוה ןייק זיא



 / !רַאּבזָאלרעדטינ ַא תוכיא ןיא יא ,תֹומּכ ןיא יא ןעװעג ןיא ,ענעגנַאפעג יד ןבעגעג ןּבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,זייּפש
 ;סיוא טינ ןשטייד יד דצמ טעּברַא םוש ןייק וצ ללכּב ןענייז רָאנ ,תֹוחוּכ יד רעּביא ןטעּברַא טזומעג טינ רָאנ סינ ןּבָאה עללעצ ןיא עגעג .נָאפעג יד סָאװ ,ןירעד ןענַאטשַאּב זיא קוליח רעקיטכיװ רעטייווצ רעד

 | !טַאהעג טיג טעּברַא:גנַאװצ םוש ןייק ןּבָאה ןוא ןסע וצ גונעג בורייפ-לע טַאהעג ןבָאה עללעצ ןיא ענעגנַאּפעג יד --- טרָאװ ןיא טימ !ןרָאוועג טצינעג
 ,קסרעשט ןיא ענעגנַאפעג יד טימ ךײלגרַאפ ןיא עללעצ ןיא ענעגנַאפעג יד ןופ ץנעגילעטניא ערעסערג ליפ יד ןעװעגויא קוליח רעטירד רעד
 געטניא רעטסכעה רעד ןופ רעײטשרָאּפ יד ןטָארטרַאפ קרַאטש ןעוועג ןענייז סע ןעמעװ יײּב ,רעיגלעּב יד טרינימָאד ןּבָאה סרפ ןקיזָאד םעד ןיא

 ,דנַא ןוא טנעג ,לסירּב ןופ ץנעגיל
 .יסּפ יד טשרעהַאּב ,קסרעשט ןיא יװ ,עללעצ ןיא רעּבָא ןּבָאה רַאפרעד |
 ! רעּבייו ןופ טייקטרעדנזעגּפָא יד ןוא םייה רעד ךָאנ שינעקנעּב יד ,טכלעוַא סלַא טפַאשנעגנַאפעג יד --- םעטסיסןוורענ יד ןבָארגעגרעטנוא ןוא עיגלָאכ

 טנעקעג סָאלש:עללעצ ןיא ןייז ןיימ ןופ ךשמ ןיא ךיז ּבָאה ךיא !רעמכָאנ
 ,קסרעשט ןופ ןטַאדלָאס יד ייּב רעדייא ,ןּבָארגעגרעטנוא רעּפיט ךס ַא ןעוועג זיא עללעצ ןיא ענעגנַאפעג יד ןופ םעטסיס=ןוורענ יד זַא ,ןגייצרעּביא

 שירעטסיה ,עינעטסַאריײנ יד ךיז ןּבָאה ץלַא רַאפ רעמ זַא ,קידריווקרעמ
 | א! ענעגנַאפעג ףלַא יב טעמּכ רעקינייװ:רעמ ןקרעמ טזָאלעג םעטסיס:ןוורעג םענעגָארגעג :ףעטנוא קרַאטש ַא ןופ םינמיס יד ךיז ןּבָאה ללכב רעּכָא ..? הוּכײסגנוסַאּפוצ ןכַאװש וצ רעײז ןופ אצויילעופ ַא ןעוועג ךיוא סָאד זיא רשפא ,ןסור יד ייּב ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג -- טכיוװעגכיילג עשיכיסּפ יד ןרילרַאפ סָאד וליפַא ןוא

 :םינכש עשיסור ייווצ עניימ ןופ האנש ענעסיּברַאפ ענעּבירשַאּבנּבױא יד |
 רעקיזָאד רעד וצ סיוועג טרעהעג םימעט עקיגָאװ םוש ןייק ןָא "רעלערענעגא
 ליפ רעייז ייּב ,..ןגיױא יד ןיא ןפרָאװעג טּפָא ךיז ןּבָאה ןטײקמַאזטלעז ערעדנַא ןוא עניוזַא ..םידשח עסיוועג טקעװעג ייּברעד טָאה םינּפ טסנרע רעייז ןייז ןופ קורדסיוא רעד  ...סָאלש םורַא ןפױלמורַא הקספה ַא ןָא טעמּכ לָאמ עכעל :ט םורַא יֹוזַא ןוא טייקדניװשעג רעטסערג רעד טימ ןײג טגעלפ רע :ןייג ךיג ןיא טרינערט דנַאנַאכָאנ ךיז טָאה רעכלעוו ,קינװָאקלָאּפ ןשילגנע ןרעטלע ןַא סָאלש-עללעצ ןיא ןעז טנעקעג ךעלגעט:גָאט ןעמ טָאה רעטײװ .עירָאגעטַאק
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 =ַאטַא עזעוורעג ...עקרַאטש ַא רעייז ןעוועג טעטיװיטלוּפמיא יד זיא עגעגנַאפעג
 ןעגנוניישרע עכעלגעט:גָאט יד וצ טרעהעג ןּבָאה םינימה לּכמ סעק

 =ןקירד םעד טָאה סָאלשיעללעצ ןיא עגעגנַאפעג יד ןופ ןייגיקידייל סָאד
 ןעגנואוצעג יײז טָאה ןוא טפיטרַאפ רעמ ךָאנ טּפַאשנעגנַאפעג ןופ ליפעג ןקיד
 ןפלעה ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ןריסערעטניא ײז ןלָאז עכלעוו ,גנוקיטפעשַאּב ןכוז
 ,,טיײצ ערעווש יד ןעמוקרעּביא

 טקיטפעשַאּב ךיז ןּבָאה עליוויצ יא ,עשירעטילימ יא ,ענעגנַאפעג ליפ רעײז
 ןטייווצ םעד ייּב ןעמענ רענייא טגעלפ ,לשמל ,ױזַא ; ןכַארּפש ןענרעל םעד טימ
 רעטייװצ ַא ןיא ןדנוטש רַאפרעד םיא קידנּבעג ,ךַארּפש ןייא ןופ סעיצקעל
 ףנַאמעג לסיּב עשּפיה ַא סָאלש:עללעצ ןיא רעּבירעד ןעוועג ןענייז סע .ךַארּפש
 !ןכַארּפש רעמ ןוא ףניפ=ריפ טשרעהַאּב ןּבָאה עכלעוו ,ןטָאלגילָאּפ ענעג

 ?ץלַאה טימ טקיטפעשַאּב ךיז טָאה רעטייוו ענעגנַאפעג לָאצ עדנטײדַאּב ַא
 .הגרדמ רעכיוה ַא רעײז ןצ ןיִּב טריפרעד ןּבָאה עקינייא עכלעוו ,יירעצינש

 ;גיק ןפַאשעג ןעדימש:ןָאּפ קינװָאקלָאּפ רעטנַאמרעדנּבױא רעד טָאה ,לשמל ,ױזַא |
 ןסיוועג ַא .ןעײרעצינשײץלָאה עגייז טימ טרעװ ןסיורג ַא ןופ קרעװ עשירעלטס
 ןּבָאה ןשטייד עקימורַא יד ,ןפיוקרַאפ וצ ןּבעגעגניא ךיז טָאה תחפה לכל לייט
 | .טעּברא עקיזָאד יד טפיוקעג ןרעג

 :?יסורע ענעפַאשעג-שירעלטסניק יד טכַאמעג טָאה קורדנייא ןזעידנַארג ַא
 שירעלטסניקכיוה ַא יװ ,ןעזעגסיוא קיניײװעניא ןופ טָאה עכלעוו ,"עכריק עש
 ןעירעצינש ענייש:רעדנואװ טימ עכריק עשיסקָאדָאטרָא:שיכירג עטיוּבעגסיױא
 ;קַאמשעג ןקיּברַאפליפ ַא טימ ןטכױלַאּב ןעועג זיא ץלַא סָאד .ןעײרעלָאמ ןוא
 זיא ץלַא סָאד זַא ,ןּביױלג טלָאװעג טיִנ טָאה רענייק .!טכיל ןשירטקעלע ןלופ
 טגעלפ סָאװ ,ריּפַאּפ ןוא ןָאטרַאק ,ץלָאה יד ןופ רָאג טעמּכ ןרָאװעג טכַאמעג
 .טסגיקכיוה ַא ןעוועג זיא סָאד !(ןטעקַאּפ) ײסעקליסַאּפװ יד טימ ןעמוקַאּב ךיז
 םעד ייּב גָאטנוז .ענעגנַאפעג עשיסור ךסַא ןופ טעּברַא עוװיטקעלָאק עשירעל
 ןופ רָאכ רענייש ַא רעייז ןעגנוזעג טָאה ײּברעד ןעוו ,טכיל=ףושיּכ ןקיּברַאפליפ
 טאה ייּברעד ..!ןעזסיוא ןזעידנַארג ַא טַאהעג סע טָאה ,ענעגנַאפעג עקיבלעז יד
 ןלעטשפיונוצ רעדיװ ןוא ןעמענרעדנַאנופ גנירג טנָאקעג עכריק עקיזָאד יד ךיז
 | !װיטַאטרָאּפ רעיײז ןעוועג זיא יז זַא ,ױזַא

 .רעכיּב ןענעייל סָאד ןעמונרַאפ טָאה ענעגנַאפעג יד ייּב טייצ עשּפיה ַא
 .עג רערעדעי טעמּכ טָאה רעכיּב ךעלסיּב וצ .טנעיילעג ךס ַא ןעמ טָאה ללכּב
 ץנַאג ןופ רעכיּב ןּביײרשוצסױא רעגנירג ךס ַא ןעװעג ָאד זיא םעדצוה .טַאה
 ,טכודעג ןגעװטסעדנפ ךיז טָאה רימ ."טנַאטיקרַאמװ םעד ךרוד דנַאלשטייד

 {צ



 =רַאפ ןצ טָאהעג טינ קשח ןייק ןשטייד יד ןּבָאה קרעוו עלַאטיּפַאק עסיורג זַא
 ...ןפיוק

 =עג ןּבָאה סָאװ ,ןרָאטקעל עכעלטע עללעצ ןיא ךיוא ןעוועג ןענייז סע
 עצנַאג רעדָא ןגַארּפ עכעלטפַאשנסיװ ענעדיײשרַאפ רעּביא סעיצקעל טנעייל |

 .ןסרוק
 טדנעוועג ןעמוק ןיימ ךָאנ גָאט ןטירד?ןטייווצ ןפיוא ךיז ןּבָאה רימ וצ

 רַאפ ןענעיל וצ השקּב ַא טימ טעטימָאק ןשיסור םעד ןופ רעדילגטימ עכעלטע
 ףןיא .עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןופ סרוק ןשיטַאמעטסיס ַא ענעגנַאפעג עשיסור יד
 םוצ םיאְנּת יד ןענייז עללעצ ןיא לייו ,ךיירפ סיורג טימ ןעוועג םיּכסמ ּבָאה
 ,טײצ עשיה ַא טרעיודעג טָאה סע .רימ רַאפ עטוג ןייק טינ רעייז ןעוועג ןּביירש
 ךיא ּבָאה ןַאד .שינעּבױלרעד ַא ןעמוקַאּב ףעש-רעגַאל םעד ןופ ךיז טָאה סע זיּב
 טָאה ןעמ ןיּב עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ רעד ןופ ךעלטיּפַאק עטלייוועג טנעיילעג
 .ירעגַאל רעדנַא ןַא ןיא טריפעגרעּביא רעדיװ ךימ

 -רַצפ טָאה עללעצ ןיא ענעגנַאפעג יד ןופ ןבעל םעד ןיא טרָא ןשפיה ַא
 .טרָאּפס רעד ןעמונ

 =למידֲאמ ַא טימ ,קיטסַאנמיג טימ טקיטפעשַאּב ךיז ןּבָאה ענעגנַאפעג יד
 - !װ .זַא ןוא ליּפשײסינעט ןטריצ |



 א

 =ץללעצ ןיא ןטפַאשטנַאקַאּב עקידרעטייוו עניימ
 .סָאלש

 ?"עװַאקחװ רעד טימ יװזַא טיג ןּבײהנָא גָאט רעד ךיז טגעלפ עללעצ ןיא
 =פיוא עקיזָאד יד ןעמוקרָאפ ןגעלפ גָאט ןיא לָאמ ירד "לעּפַאװ םעד טימ יו
 ןפױא ןלעטש טוומעג ךיז ןּבָאה ענעגנַאטעג עלַא ;"ןלעּפַאװ רעדָא ןעגנופור
 עלַא רַאפ לָאמנייא ןייז טאהעג טָאה רעמיצ רעדעי ואוו ,ףיוה ןטסקינײװעגיא
 רענעגנאפעג רעדעי טָאה טרָא ןקיָאד טעד ףיוא ןוא טרָא ןטמיטשַאּב לָאמ
 8--7 ןוא גָאטײּבפ ףלעװצ ,ירפרעדניא ןײנ .לעטש עטמיטשַאּב ןיז טאהעג
 ףױא ןעניפעג טנעמָאמ םוצ טזומעג רענעגנַאפעג רעדעי ךיז טָאה טנװָא ןופ
 .סיוא סָאד .?רעיהװ טימ ןעמָאנ ןייז ןפורסיוא םעד ףיוא ןרעפטנע ןוא טרָא ןייז
 טימ זיא רעגַאל ןופ ףעש רעד :דַארַאּפ סיורג טימ ןעמוקעגרָאפ ןיא ןײלַא ןֿפוװ
 ףעד סָאה ןעמוקנַא ןיז .רעגַאל ןיא ןעמוקעגנָא םעד רַאֿפ טיײצ רעצרוק 8
 טל ,(עקלוטַאראק) זיות-ךאו םעד ןָאפעלעט ןיא ךיילג ןדלָאמעג טָאדלָאסײךַאװ
 ףיז ןגָאה סע ןענַאװגופ ,רעױטסגנַאגנײרַא ןופ טײװ טינ ןענופעג ךיז טָאה 2
 ןעגנַאגעג ןעגייז סָאװ ,ןטַאדלָאטײךַאװ קיסיײרדײקיצנַאװצ ןַאמ ַא ןויװַאּב ךיילג
 רעד עשרַאמ-עדַארַאּפװ ןשטײד םעד טימ ףעש-רעגַאל םעד ןגעקטנַא

 ןענַאטשַאב ןיא ,רעטלַא:לטימ ןלַאדָאעפ םעד ןופ לטשער ַא ,שרַאמ רעקיזָאד
 טעג ײו רַאנ ,סיפ יד טלעטשעג טינ ןייג םייּב ןּבָאה ןטַאדלָאס יד סָאװ ,ןירעד
 :צל ַא טכַאמעג קידנעטש סָאד טָאה ןשטנעמ ןקיטיײז ,ןשירפ ַא ףיוא  .ןפרָאװ
 שּפיה ַא ןעמוקַאּב ןּבָאה סָאװ .,ןריציפָא עשילגנע יד .קורדנייא ןכעלרעכ
 ןצנַאגיא טנַאקעג טיג לָאמנײק ךָאד ךיז ןגָאה ,ןכַאל ןראפ ףָארטש לסיג
 טגעלפ ןעמוקנָא ןייז ךָאנ טייצ רעצרוק ַא ןיא  ,ייּברעד ןכַאל ןופ ןטלַאהניײא
 ןייז ןופ טלגנירעגמורא ,ףיוה ןטסקינײװעגיא םעד ףיוא ןזײװַאב ףעש רעד ךיז
 =לָאט ןֹוא ןריציפָא-רעטנוא ,סלעּבעפדלעפ ,ןריציּפָא ענייז :עטיװס רעצנַאג
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 גנוטלַאה רעשירעטילימ גנערטש ןיא ןענַאטשעג ןייש ןענייז סע ואװ ,ןטַאד

 ?םערוט םעד ןופ ןקָאלגיםערוט יד .טרָא ןיײז ףיוא רעדעי ,ענעגנַאפעג עלַא

 ןכַאמ טגעלפ סָאד .העש יד ןגָאלשעג סַאזגנַאל ןוא ןייש רעײז ןּבָאה רעגייז

 רעד .לּפמעט ןסיורג ַא ןיא הליפּת ַא ייּב יװ ױזַא ,טשור ןקידבוטיםוי ַא רעייז

 טגעלפ ,רימ ןּבעל טרַאה ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,רידי ןיימ ,ןָאמרעּב ןַאטיּפַאק

 ץנַאג רימ תונציל רעשיזיוצנַארפ רעקיציװ ןוא רעכעליירפ ןייז טימ ייּברעד

 ?עלטַא עצנַאג ןייז טגעלפ ייּברעד "!ינק יד ףיוא !רָאטקַאדװ :ןעשטּפעשוצ ליטש

 לעבעטדלעפ רעד טגעלפ ןאד .,.דובּכה:תארי ןשימָאק א ןקירדסיוא רוגיפ עשיט

 יד ,טנַאה ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ןכלעװ ,לטעצ ןגנַאל םעד ןופ ןענעײלּפָא

 ךיז טגעלפ רעדעי .תיביףלא ןופ רדס םעד ןיא ענעגנַאפעג יד ןופ סעילימַאפ

 טיג ןוא טלעפעג טָאה רעצעמע בוא ."רעיהק טימ ןפורּפָא עילימַאפ ןייז ייּב

 יַאֹב ךײלג ףעש רעד םיא טגעלפ ,םעט ןכעלצעזעג ןייק ייּברעד טלעטשעגוצ

 ,טסואװעג טינ טָאה ןעמ ןוא טלעפעג טָאה רעצעמע רעּכָא ּביוא ...ןפָארטש

 ָאד .!ןפָאלטנַא זיא רע זַא ,ןסייהעג סָאד סָאה ,ןעמוקעגניהַא זיא רע ואוו

 :ןּבײרשַאּב טינ רָאג ךיז טזָאל עכלעװפ ,המוהמ ןימ ַאזַא ןּבײהנָא ךיז טגעלפ

 ערערעמ (יָאװגָאק) הרימש רעקרַאטש ַא רעטנוא ןּבילב ןגעלפ ענעגנַאפעג עלַא

 ןופ תוריד יד .רעטעװ ןפרַאש םוש ןייק ףיוא קידנקוק טינ ,ףיוה ןפיוא העש

 טגעלפ ,םענעפָאלטנַא םעד ןופ תונכש רעטנעָאנ רעד ןיא טרפּב ,ענעגנַאפעג יד

 עכלעװ ,טײקשיטַאמעטסיס ןוא טײקטַארוקַא רעד טימ ןכווּפָא עלייוורעד ןעמ

 *רעגע טגעלפ טייצ רעּבלעז רעד .ןיא ןשטייד יד ףאפ שיטסירעטקַאראכ זיא

 ןטכולפרַאפצ םעד ןופ גנוגלָאפרַאפ יד ןוא גנושרָאפסיױא יד ןרעװ טריפעג שיג

 טכַאמ רעשטייד רעד טכַאמעגנָא טײקנזָאלעצ ןייז ךרוד טָאה רעכלעוו ,"לרעק

 : | | יייהחריט ןוא גרָאז ליפ ױזַא

 טָאה רעטעוװ רעד ּביוא ,בורײיּפ:לע ענעגנַאפעג יד ןגעלפ ןלעּפַא יד ךָאַנ

 =יֵל ךיז רַאפ טגעלפ סע רעװ ;ףיוה ןפיוא םענייאניא ןּבײלּב ,ןזָאלרעד רָאנ

 סָאד ּביֹוא .ןעגנוטייצ ןופ סיײנ עטצעל יד ןלייצרעד טגעלפ סע רעװ ,ןענע

 ןזיוצנַארפ יד סָאד ןיוש ןבָאה ,הלפמ ַא טַאהעג ואוו:ץעגרע טָאה לייח עשטייד

 ערעדנַא .רעגַאל ןרעּביא טײרּפשרַאפ ,קילּב ַאיװ ,ךיג ןוא טסואוועג ירפרעדניא

 .ףעגנונײמ טימ ךיז טליײטעג ,םיחוּכיװ עכעלטּפַאשנסיװ טריפעג ןּבָאה רעדיוו

 | | .המודּכו ןקורדנייא

 געט 3--2 עטשרע יד ךיז ךיא ּבָאה ןעגנולמַאזרַאפ עקיזָאד יד ףיוא

 יטנװָא םעד ךָאנ גָאט ןטירד םעד ףיוא .ענעגנַאפעג עלַא טימ טעמּכ טנָאקַאּב

 ,שטיוו -ד ןרעה ַא םענייא טלעטשעגרָאפ ריציפֲא רעשיסור ַא רימ טָאה לעּפָא
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 יד ןופ "עטילע} רעד וצ טרעהעג טָאה רעכלעוו ,םענעגנַאפעגילױװיצ ןשיסור ַא;

 .ומַאפ ןוא .יירפ ןריציפָא עשיסור עלַא וצ ןגױצַאּב ךיז טָאה ןֹוא ענעגנַאפעג
 עשיסור יד ןכלעוו ,"ּבולקײטכַאיװ ןופ דילגטימ ַא ךיוא ןעװעג זיא רע .רעיל
 טָאה רעכלעוו ןוא סָאלשײעללעצ ןיא טעדנירגעג ןּבָאה ןריציפָא-עדרַאג ערעכעה
 ..?ֿבולק:טכַאיװ רעגרוּברעטעּפ ןשיטַארקָאטסירַא-ךיוה םעד ןענַאמרעד טפרַאדַאּב-

 ,רָאי קיסײרד םֹורֲא ,סקואו ןלעטימ ןופ שטנעמ ַא ןעוועג זיא סָאד
 ןענייז עכלעוו ,ןגיוא עיורג עטלַאק עסיורג טימ רעטיוּבעג קרַאטש ןוא טסעפ ַא
 =סיוא ןּבָאה עכלעװ ןוא טנרָאפ ךָאנ טקורעגסױרַא קרַאטש וצ לסיּב ַא ןעוועג-
 | י.ןגיוא יד ןיא ןטייווצ םעד ןְקֹוק וצ ןדייר םייּב ןטימעג

 :ָאיצַאנרעטניא ןופ רָאסעּפָארּפ סלַא ,טלעטשעגרָאפ רימ ךיז טָאה רע
 | ,,.טכער ןלַאג

 ּבָאה --- 1 ןגערפ וצ טּביױלרע זיא סע ּבױא ,טעטיסרעווינוא ןכלעוו ףיוא ---
 ,טגערפעג ךיא

 ,רעגרוּברעטעּפ םעד ףיוא ---
 .טגערפעג רעטייוו םיא ךיא ּבָאה --- ? סנעטרַאמ ןופ טרָא םעד ףיוא ---
  גרוּברעטעּפ ןיא ןכיגניא ּפָא רָאפ ךיא !טרָא סנעטרַאמ ףיוא ,עי --

 ..ערדעטַאק יד ןעמענרעּביא
 2פ ךיז ןּבָאה רימ יװ ,דלַאּב טגערפעג ךימ רע טָאה ,רָאטקָאד יה ---

 ןגעװ ריא טנײמ סָאװ ,ןגערפ וצ ןּבױלרעד רימ ריא טעװ ,טדערעגרעדנַאג
 גנוניימ רעיא ןסיװ ֹוצ סרעדנוזַאּב ץנַאג ךימ טריסערעטניא סע ?דנַאלשטיײד
 ! רעּבירעד

 טינ יװ יֹזַא ,םורַאנטניה ןופ זיא רעכלעוו ,סנעטרַאמ ןופ שרוי רעד

 טייז ַא ןָא ןקוק ןייז טימ ,הלאש רעקידלציק רעטנָאמרעד רעד טימ סױרַא ,ןוויּכּב
 :ןָאטעג טכַארט ַא ּבָאה ךיא .דשח ןיא לסיּב ַא ןלַאפעגנײרַא רימ זיא
 גנוניימ ןיימ טגָאזעגסױרַא ּבָאה ןוא "..קיטכיזרָאפ ןייז םיא טימ זומ ןעמחז
 .ילימ ןרָאּברעדנואוו ןייז רעּביא ,קלָאפ ןשטייד םעד ןופ טעטילַאינעג רעד רעּביא

 ןוא טיג ןכיילג ריא טָאה סָאװ ,עצַאינַאגרָא:זײּפש רעד רעּביא ,חֹוּכ ןשירעט
 םיִּכסמ ץלַא ףיוא טָאה ,טרעהעגסיוא טוג ךימ טָאה רע .װ .זַא ןוא .וװ .זַא
 .קַאד יהח :ןָאטעג גערפ ַא ךימ רע טָאה ,טקידנעעג ּבָאה ךיא ןעוו ,ןוא ןעוועג
 ףיא "?!טקרעמַאּב טינרָאג ןשטײד יד ײג ריא טָאה תונורסח ןייק ןוא !רָאט
 יניא רעמ ּבָאה ךיא עכלעוו ,הנּכס יד קידנדיימסיוא ,לָאנַאּב טרעפטנעעג בָאה
 :טריּפשעג וויטקניטס:

 .! ןקעלפ ָאד ךיוא ןענייז ןוז רעד ףיוא ---
 .ןעגנַאגעגרעדנַאגופ ךיז רימ ןענייז דלַאּב
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 רטעּפש וצ ךימ טָאה ןוא ןעגנַאגעגוצ רימ וצ זיא ריִציפָא רעשיסור ַא
 | :ןעװעג הרתמ

 .גדשח ןיא זנוא ייּב ךיז טניפעג רע :קיטכיזרָאפ ןשטיוו---ד טימ טייז ---
 : .!שטנעמ רעטַאלג ןייק טינ זיִא רע זַא ,ןיימ ךיא

 .טגערפעג ךיא ּבָאה ?רוסעפָארּפ ןייז ןוא ---

 | .!טגָאז רע סָאװ ,םיא טרעה ---

 ?קיטסַאה רעמיצ ןיא רימ וצ זיא ירפרעדניא ןעצ דעגײז ַא ןגרָאמ ףיוא
 "טימ טדנעװעג רימ וצ ךיז טָאה ןוא ריציפַא-רעטנוא ןַא ןעמוקעגנײרַא

 .ןלעטש וצ ךיז ךיילג טרעדָאפעגפיוא טרעװ ריא, :לוק ןכיוה ַא ןוא ןגנערטש ַא

 | "א! טונימ יד ,ךיילג רעּבָא ,ףעש=רעגַאל ןרַאפ
 / ".!רענוד ַא רַאפ ץילּב ַא זיא סָאד/ :טגָאזעג ןּבָאה עניימ םירבה יד

 ףצ גנַאגנײרַא םייּב ריט ןיא ןוא ףעש-רעגַאל םֹוצ קעװַא ךיילג ןיּב ךיא

 ײלעװ ,שטיװ--ד 'ה ןקידנעײגסױרַא ןטימ ןסיוטשעגפיונוצ ךיז ךיא ּבָאה םיא

 :טצָאלגעג טנעמָאמ ַא טָאה ןוא ןרעיוא יד וצ זיּב טור קרַאטש ןרָאװעג זיא רעכ

 טָאה ןעמ סָאװ ,בנג ַא יװ ױזַא ,ןגָאז וצ סָאװ ,קיזנסיו טינ ,ןגיוא יד טימ

 ךיא יז ,טונימ ַא רשפא טרעיודעג טָאה ענעצס יד ..הבנג רעד ייּב טּפַאכעג

 "שטיוװ---ד זַא ,רעכיז ןעװעג ןיּב ךיא זַא ,שיטסירעטקַארַאכ יױװַא ןעוועג רעּבָא

 .,רעמיצ ןיא ףעש םוצ קידנעײגנײרַא ..השעמ עסואימ ַא ןָאטעגּפָא סעּפע ָאד טָאה

 ײנַאג ןייז טימ טלגנירעגמורַא רעמיצ ןטימניא קידנעייטש ןענופעג םיא ךיא בָאה

 טָאה ױע םגה ,רעליװיצ ַא בנַא ןעועג זיא רעגַאל ןופ ףעש רעד .עטיווס רעצ

 יטכוד ,טַאר:ץיטסוי 1 ןעװעג זיא רע :טסרעּבָא ןַא ןופ םרָאּפינוא יד ןגָארטעג

 .רערעווש רעד ןיא טָאה ןעמ ןעמעװ ,טכירעג:זיירק ַא ןופ רעציזרָאפ ַא --- ךיז

 עשירעטילימ ןָא ןעוט סָאװ ,עליוויצ עלַא יװ .ףעש=רעגַאל ַא ןייז ןסייהעג טיײצ

 סימ ןוא טגנערטשעגנָא ,ףיטש סרעדנװַאּב ןטלַאהעג ךיז רע טָאה ,רעדיילק

 | .יֿפֲאק םענעסיררַאפ ךיוה וצ ַא
 ױצ ןעגנַאגעגוצ ךיג ףיוא רע זיא ,רעמיצ ןיא ןײרַא רָאנ ןיב ךיא יװ

 | :לוק ןקידנרענוד ַא טימ ןָאטעג יירשעג ַא טָאה ןוא רימ

 ײַאּב ,דנַאלשטייד ןופ ןכַאלּפָא טגעוורעד ךיז טָאה ,יקסדָאגיװ ,,ריא --

 .,ןעגנונעדרָארַאפ עניימ עלַא ןריקיטירק ,ּבָאגוצ סלַא ,ןוא קלָאפ רעזנוא ןקידייל

 .ענעגנַאפעג יד עכלעװ ןוא רעגַאל ןיא ןרָאװעג ןעגנַאהעגּפיוא ןענייז עכלעוו

 .ךייא קידנקישרעּביא ,טכַאמ עשטייד יד זַא ,טינ ןעד ריא טסײװ ! ןגלָאפ ןוומ

 =נעגנַאפעג-ריציּפָא ןטריגעליװירּפ ַא ןיא ,טינ ריציפָא ןיק ךָאד ויא סע רעװ

 ךיא ןעק ךיא זַא ,טינ ריא טסיײװ ? דסח ןסיורג ַא ןָאטעג ךייא טָאה ,רעגַאל

 יז רעגַאל?סטעּברַא ןַא ןיא ןקישרעּביא העש 4 ןיא
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 :טרעפטנעעג טייהרעטגערעגפיוא קרַאטש ּבָאה ךיא
 ,טסואװעג טינ ךיא ּבָאה קירוצ געט עכעלטע טימ ךָאנ !ףעש 'ה --

 טינ םעגיײק ּבָאה ךיא .עללעצ רענַאל ַא טלעװ רעד ףױױא ָאד ןיא סע בוא
 ,םעד ןגעקטנַא טשינרָאג ּבָאה ךיא ןוא ןעגנערּב רעהַא ךימ לָאז ןעמ ,ןטעבעג:
 ,ןגָאז וומ ךיא רעּבָא ;רעגַאלײסטעּברַא ןַא ןיא ןקישרעּבירַא ךימ לָאז ןעמ זַא
 ?רעביא ךײא טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןוא טרַאנעגּפָא ךייא טָאה שטיוו--ד יה זַא
 ןגעװ טרָאװ ןדנקידײלַאּב ןיײא ןיק ּבָאה ךיא !ןגיל זיא ,רימ ןגעוו ןּבעגעג-
 - ..טגָאזעג טינ ךייא ןגעוו ןוא ןשטייד ,דנַאלשטייד-

 ןײג טגעק ריא -- ,ףעש רעד ןסירעגרעּביא ךימ טָאה -- !גונעג ---
 ,,יטגָאזעג טשינרָאג רימ טָאה שטיוו--ד-

 רימ ףיוא ןָאה םירבח עלַא ואו ,רעמיצ ןיימ ןיא ןעמוקעג ןיּב ךיא
 עצרוק ַא .השעמ עצנַאג יד טליײצרעד יז ּבָאה ןוא ,ולודעגמוא טימ טרַאװעג-
 ןָאמרעּב ,ּפַאק טָאה םעדכַאנ ;קיטעמוא ,ליטש ןענַאטשעג עלַא ןענייז עלייוו
 | | | ; טגָאזעג-|

 טעװ ןגרָאמ :קינײװסױא השעמ יד ןיוש ןעק ךיא !רָאט טקָאד רעּביל ---
 לּכימרוק רעּבירעד ןומ ןעמ .רעגַאליסטעּברַא ןַא ןיא ןריפרעגירַא ךייא ןעמי
 ,ןטַארַאּב ךיז ןשיוװצ ךיז רימ ןוומ .,ןַאד .זײּפש םוכס ןסיוועג ַא ךךייא ןּבעגטימ |

 סױרַא יז טימ ויא ןוא םירבח יד ןָאטעג קנואוו ַא רע טָאה רעטרעװ יד טימ
 ,רעמיצ ןופ=

 - יןָאטעג טכַארטַא .ךיא ּבָאה --- !לזממילש ַא רעּבָא ךיא ןיב ---

 =טנוַא םעד ךָאנ .רעמערַאװ ַא ןוא רענייש ַא רעייז ןעוועג זיא גָאט רעד
 ךיױא זיא שטיװ--ד .ףיוה ןפיוא ןּבילּבעג עלַא טעמּכ ןענייז "לעּפַאװ ןכעל-
 ןײא ןופ ,ןעװעג זיא רעגיײטש ןייז יװ ,קידנפיולרעּביא ,ץַאלּפ ןפיוא ןעוועג
 :ךַאז ענדָאמ ַא טריסַאּפ םיא טימ רעּבָא טָאה סע ...רערעדנַא רעד וצ עפוױג
 =רַאפ ,ןעמונעגנָא טינ יז רענעי טָאה ,טנַאה יד טגנַאלרעד טינ טָאה רע ןעמעוו-

 2וצ טיג ויא רע עפורג רעכלעװ וצ ;ןטניה ףיוא טנעה ענעגייא יד קידנגייל
 טינ ךיז טָאה רע ןעמעװ וצ }ןעגנאגעגרעדנַאנופ ךיילג ךיז יז זיא---ןעגנַאגעג-
 ,,ןקור ןטימ םיא וצ טרעקעגמוא ךיילג רענעי ךיז טָאה ,טרָאװ ַא טימ טדנעוועג-

 ףוס=לּכ-ףֹוס .דנֹוּב ַא רַאפ וליפא ףָארטש עכעלקערש ַא ןעװעג ןיא סָאד
 ןוא ,ןברָאטשעג רע זיא ענעגנַאּפעג יד רַאפ תוחּפה:לכל זַא ,ןסייהעג סָאד טָאה
 .יץַאלּפ םעד ןזָאלרַאפ דלַאּב טָאה רעה

 ןוא רעמיצ ןיא ןסעזעג ךיא ןיִּב ירפרעדניא 11 רעגייז ַא ןגרָאמ ףיוא
 ,םוניהיג ןופ גנולײטּפָא רעיינ ַא ןיא ןריפקעװַא ןעמוק ךימ לָאז ןעמ = ,טרַאװײג|
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 יסָאװ ,ריציפָ?רעטנוא רעקיּבלעז רעד לדייא ןֹוא ןסַאלעג ןײרַא טמוק לָאמַאטימ
 :רעטרעװ ענױזַא טימ לדײא רעײז רימ וצ ךיז טדנעװ ןוא ,ןטכענ

 צב ןוא ןסירג ךעלפעה ךייא טזָאל ףעש רעה רעד !רָאטקָאד 'ה --
 'ריא ןעװ ,ןַאד םיִא וצ ןעימַאּב טנײה ךיז ןוא טוג ױזַא ןייז טלָאז ריא ,ךייא
 .ןלעװ טעװ

 ןיּב ןוא רימ ךיא טכַארט -- ) דַארַאקסַאמ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ -- |
 ףעש םוצ קעװַא ךיילג

 ףימ ֹוצ ןפָאלעגוצ זייא ףעש רעד יװ ,רעמיצ ןיא ןײרַא םיֹוק ןיּב ךיא
 / טּפַאכעג טָאה ,טנעה ענעגיוצעגסיוא טימ ןוא םינּפ ןקידנלַארטש קידיירפ ַא טימ
 'רע טָאה ןַאד .טקיררעג קיצרַאה ןוא .ךעלדנײרפ יז ןוא טנַאה עטכער ןיימ
 :טגָאזעג רימ

 +ךיילג ..!ענעצס עקיטכענ יד טסעגרַאפ ,רָאטקַאד 'ה ,ןייא טעּב ךיא --
 ןגָאז טינ לעװ ךיא ,ןטלַאהרעד ךיא ּבָאה ,רימ ןופ סױרַא ןטכענ טייז ריא יו
 ךיא ךָאנ ּבָאה ךיא זַא ,ןגָאז רָאנ ןָאק ךיא ;ךייא ןגעװ ווירּב ַא ,ןעמעװ ןופ
 רעד יו ,ןשטנעמ ַא ןגעװ גנוניימ עדנצנעלג ַאזַא טנעײלעג טינ ןּבעל ןיימ
 ןפיוא טדײל ריא זַא ,םעדצוח רימ טּבײרש רע !ךייא ןגעװ טּביײרש רּבחמ
 :רעמיצ רעיא ןעזעגמורַא ןוא ךייא ייּב ןטכענ ןעוועג ןיוש ךיא ןיּב ;ןצרַאה
 ןעמ זומ םעדצוה .טפול קינײװ וצ ןטרָאד זיא ךײא רַאֿפ ;ןיילק וצ זיא רע

 ןוא ןסע טוג ןּבעג ךיא לָאז ןעמ ,ןסיהעג ּבָאה ךיא .ןסע טוג ןּבעג ךייא
 ..!רעמיצ ןרעדנוזַאּב ַא

 :טינ טלָאװ ךיא זַא ,טגָאזעג ןוא ףעש םעד טקנַאדַאּב קיצרַאה בָאה ךיא
 =רעּביא רעייז טעּב ןוא םירבח עניימ טימ ךיילגרַאפ ןיא תוחנה ןייק ןּבָאה ןלעװ

 ישטנעמ ַא סָאװ ,ץלַא זַא ,ךָאנ טרפּב ,רעמיצ ןקידרעירפ ןיימ ןיא ךימ ןזָאלוצ |
 רעד ..טַאהעג רעגַאל ןיא ךיא ּבָאה ,טייצ רערעווש ַאזַא ןיא ןּבָאה רָאנ ףרַאד
 ןעװעג רימ ןענײז ןָא טנעמָאמ םעד ןופ ןוא טרירעג רעייז ןעוועג זיא ףעש
 יד ףיוא ךיז ןרעזייּב ןוא ןעירש טנעקעג טָאה רע !דניירפ עטוג עטסעּב יד
 ,ןעזרעד רָאנ ךימ טגעלפ רע יװ ,רעּבָא ,טלָאװעג טָאה רע ליפיוו ,ענעגנַאפעג

 +טגרָאזַאּב קיטכירפיוא ןגערפ ןוא טנַאה יד ןקירד ,רימ וצ ןפיולוצ רע טגעלפ
 | / ".?ןעצרעה ןערהיא טימ טסיא סַאװ ?ןענהיא סע טהעג יװװ

 .שטנעמ רעלערוטלוק תמא ןַא ןוא רעטונג ַא רעייז ןעוועג זיא רע
 ..ןעמונעגוצ עללעצ ןופ דלַאּב ןעמ טָאה ןשטיוו--ד
 "ףעתמא רעד טעדנײרפַאּב רימ טימ ךיז טָאה ףעש םעד טימ םענייא ןיא

 סעמעװ ןיא ,2 לענעפדלעפ רעד ,סָאלש-עללעצ ןופ סָאּבעלַאּב ןוא רעשרעה
 ײליּפש ןעװעג רָאנ ןענייז ןריציטָאײםילשומ עקירעּביא יד ןוא ףעש רעד טנעה/
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 םיא ;טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג טָאה ,לעבעפדלעפ רעד ,רע ;ךעלעכ

 | ,טגלָאפעג דנילּב עלַא ןּבָאה

 ּבױא ,רעקיעפ ַא ןוא רעגולק ַא רעייז ,ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג זיא סָאד

 ,גנודליּב רעשימעדַאקַא טימ ,טינ תועט ןייק ּבָאה ךיא

 ,קסרעשט ןיא ןײזןעגנַאפעג ןימ ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא ,לָאמַא

 זַא ,קידנעגיימ ,לַאפנַא:ץרַאה ןרעווש ַא ךָאנ ,טכַאנײּב ,חעש רערעװש ַא ןיא

 םוצ ךיז טקורעגוצ תוחוּכ עטצעל יד טימ ךיא ּבָאה ,ןּברַאטש דלַאּב לעװ ךיא

 =עגנָא ּבָאה ןוא ,לּפמעל רעשירטקעלע ַא טגערּבעג טָאה סע ןכלעוו ףיוא ,שיט

 טריקיטירק קרַאטש ּבָאה ךיא ןכלעװ ןיא ,"רעדניק עניימ וצ ווירּבז ַא ןּבירש

 סָאד דיי עשיװטיל יד וצ ןוא עטיל וצ ןשטייד יד ןופ ךיז ןעמענַאּב סָאד

 םעד .!עטיל ןיא הלשממ רעשטייד רעד ןגעק טסעטָארּפ רעסייה ַא ןעוועג זיא

 ;ןגיל ןּבילבעג ואויץעגרע רימ ייּב יא רע ןוא טעמתחרַאפ ךיא ּבָאה ווירּב

 | ,םיא ןגעו ןסעגרַאפ ןצנַאגניא ךיז ּבָאה ךיא

 םוצ ךימ ןעמ טפור ,ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא ,עללעצ ןיא ,לָאמַאטימ

 ןוא ,ךיז טײטשרַאפ ,ןטנפעעג ַא ווירּב םעד רימ טזייוװַאּב רעכלעוו ,לעּבעפדלעפ

 ?ןּבירשעג ווירּב ןקיזָאד םעד ּבָאה ךיא ּביוא ,טגערפ
 ,טרעפטנעעג ךיא ּבָאה -- !לעּבעפדלעפ 'ה ,להָאװ ַאי --
 :טגָאזעג טָאה לעּבעפדלעפ רעד
 =ענ ַא ֹוצ זיירק ןיא ןרעװ טקישעגרעּביא ווירב רעד זומ ךעלטנגייא ---

 ןיא שיסור ןופ ןצעזרעּביא םיא לָאז רעכלעװ ,רעשטעמלָאד ןשטייד םענערָאװש

 ,!טינ ןכות ןייז ,ךעלריטַאנ ,ךָאד רימ ןסייוו ןענַאד זיִב ;שטייד

 :טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז רע טָאה ייּברעד

 טעוװ רעקיסעמקעווצ ןוא רעטושּפ ,רַאטקַאד 'ה ,רעּבָא ןיימ ףיא ---

 ףיא סָאװ ,םיא טימ טוט :ווירּב םעד ןבעגרעגיא ךייא לעװ ךיא ןעוו ,ןייז

 | ...טליוו
 ,טקַא רעכעלדניירפ ַא רעייז ןעוװעג זיא סָאד
 ףעכלעוו ,םירבח עשילױוּפ יד ןופ םענייא ייב ןּבילּבעג זיא ווירּב רעד

 ,ייםיא ייּב ווירּב םעד ןזָאל ,ןטעּבעג ךימ טָאה

 ?םיה ַא רעייז ןייז .טוומעג טָאה רעגַאל ןיא ללכּב ןענָאיּפש ןופ לָאצ יד

 ,ענעגנַאפעג לָאצ עשּפיה ַא ףיוא דשח ַא טַאהעג ןּבָאה רימ :עש

 עכלעװ ,ענעגנַאפעג יד ףיוא ןלַאּפ לּכיםדוק זנוא ייּב טגעלפ דשח רעד

 רעה עלַא יד ןשיװצ ..רעגַאל ןיא תויכז ערעדנוזַאּב טעּפע טַאהעג ןּכָאה

 רענייא ןעוועג זיא ,"טכיֹורָאפ סיורגח טימ ןגױצַאּב ךיז ןּבָאה רימ עכלעוו וצ

 ןשיזיוצנַארפ ַא ןופ זירַאּפ ןופ ןעמוקַאּב טָאה רעכלעוו ,א װַאלסעלָאּב רעה ַא
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 ןייק לָאמנײק זיא 'ה רעד .טנעדוטס סלַא ,"עידנעּפיטסח עכייר ַא רעייז רחוס
 טימ שטנעמ רעטעדליּבעגמוא ַא ןעוועג ללכּב זיא ןוא ןעװעג טינ טנעדוטס
 טינ רענייק טָאה ,עללעצ ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע ױזַא יװ .רבע ןרָאלק טינ ַא
 ןייז .סיינ ךָאנ רימ וצ ןעמוק טעמּכ גָאט עלַא טגעלפ רע ,ןייטשרַאפ טנעקעג
 :רעטרעװ יד טימ ןּבױהעגנָא קידנעטש רע טָאה ((ויוורעטניא) "ןגערפסיוא
 ",!טניימ ריא סָאװ ,ןגָאז ןפָא ריא טנעק רימ ,שטיוו--ד טינ ןיּב ךיאח

 טָאה רעצעמע ןעוו ;םילּכ יד ןופ ןעגנערּבסױרַא םיא טגעלפ ךַאז ןייא
 טגעלפ ָאד ,ןלױּפ ןיא גנוקיטכערַאּבכײלג רעשידיי רעד רַאּפ טגָאזעגסױרַא ךיז
 טגעלפ םינּפ רענייש ןייק טינ ןוא רעטכעלש ןייז ,ןעננירּפשפיוא ךיילג רע
 ;ןָאט יירשעג ַא טגעלפ רע ,ןוא רעסואימ ךָאנ ןוא רעטכעלש ךָאנ ןרעװ ייּברעד
 1 ןזָאלרעד טינ לָאמניײק ,ןקַאילָאּפ ,רימ ןלעו סָאדח

 ;נָא ןוא עטעדליּבעג עניללא עללעצ ןיא ךיוא ןעוועג רעּבָא זיא סע
 :ימ ַאזַא ןופ טייוו טלָאמעד ןעוװעג זיא עכלעוו ,עינָאלָאק עשיליוּפ עקידנעטש
 ,טעדנײרּפַאּב רעייז ןרעה עקיזָאד יד טימ ךיז ּבָאה ךיא = ,..גנוג

 סָאװ ,ןעזעג קסרעשט רעגַאלנטַאדלָאס ןטכעלש םעד ןיא ןיוש ןּבָאה רימ
 ןוא שזַאנָאיּפש ןגעק ןעמונעגנָא ןּבָאה ןשטייד יד ןעלטימ עגנערטש ַא רַאפ
 "טנֲא ואוו ,עללעצ רעגַאלנעגנַאֿפעג:ריציפ ַא ןיא .ענעגנַאפעג ןופ ןפולטנַא
 פא ןַא --שטנעמ רערעקידהנּכס ליפ ַא טנעקעג טָאה ןרינָאיּפשסױא ןוא ןפיול

 =נערטש ךָאנ טרּפ םעד ןיא ןעוועג ןעלטימ:סגנוטיהרַאפ עשטייד יד ןענייז ,ריצ

 ,רעג

 עקיזָאד יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ענעגנַאפעג יד ןשיווצ שזַאנָאּפש רעד |
 ,ןעלטימ

 :יָא ענעגנַאפעג ןענייז ,ןעלטימ עלַא יד ףיוא קידנקוק טינ ,ךָאד ןוא
 =רַאפ ןיא ,ןעװעג ןפױלטנַא סָאד רעּבָא זיא ָאד !ןפָאלטנַא עללעצ ןופ ןריצ
 -בייוועג ,שריזינַאגרָא רעסעּב ךס ַא ,ןטַאדלָאס יד ןופ ןפולטנַא םעד טימ ךיילג
 :רעּביא ןגעלפ עכלעוו ,ןסיורד ןופ ןשטנעמ ןפלעהטימ קרַאטש ָאד ןגעלפ ,ךעל

 ?רעביא ןגעלפ יז .טלעג ןוא רענעלּפ ,ןצנעדנָאּפסערָאק טנעה ערעכיז ךרוד ןּבעג
 ,ןּבעגנייא ךיז טגעלפ סע ּביוא ,ןוא ןטלַאהַאּב םיא ןגעלפ ,טילּפ םעד ןעמענ
 ...ץענערג ןרעּביא ןריפרעּבירַא םיא ייז ןגעלפ
 עללעצ ןיא ןייז ןיימ ןופ שדוח ןטשרע םעד ןיא ןענייז ,לשמל ,ױזַא |
 ןַא :ןױיציפָא יירד לָאמַאטימ רעגַאל רעזנוא ןופ ןּפָאלטנַא גָאט ןקינוז ַא ןיא
 ,רענעמור ַא ןוא זיוצנַארפ ַא ,רעדנעלגנע
 טָאה ןעמ .טקעדעגפיוא ךַאז יד ךיז טָאה (לעּפַא) ןפורפיוא םעד ייּב |
 יב ןענייז רימ ןוא םירדח ערעזנוא ןיא ןעמוקוצניירַא טרעוװרַאפ ןעמעלַא זנוא
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  ךפיוא העש ערערעמ ןּבילגרַאפ רעטעוװ ןקידנגער ַא ךיוא רעטעּפש ןוא ןטלַאק ַא
 וצ טרעװרַאפ ןעוועג ןליפא זנוא זיא סע .!למיה ןעיירפ םעד רעטנוא ףיוה)

 ןּכָאה ןסקיּב טימ ןטַאדלָאט הרוש עצנַאג ַא :רדח ןופ ןסע סעּפע ךיז ןעגנערּב
 ירעד !ןזָאלעגכרוד טינ זנוא ןופ םענייק ןוא סָאלש ןיא גנַאגנײרַא םעד טיהעג
 סָאד טָאה םלוע ןסיורג ַאזַא ייּב ,טכוזעג םירדח ערעזנוא ןיא ןעמ טָאה עלייוו
 רָאג ןכוז ןטימ ןענעגונַאּב ךיז טלָאװ ןעמ ּביוא ,וליפא ןרעיוד גנַאל טזומעג
 ,שיטַאמעטסיס טכוז שטייד ַא !ענעּפָאלטנַא יד ןופ דניירפ ןוא םיגכש יד יב
 זיא סע ןעװ ּבָאה ךיא .גנונעדרָא עקידרעירפ עצנַאג יד קידנטיהּפָא גנערטש
 .געמ יד טַאהעג ,רעמיצ ןיימ ןיא ןײגוצנײרַא רעטעּפש ןרָאװעג טּביױלרעד רימי
 | ,ןעגנוכוז ןכַאמ ןשטייד יד יװ ןרעדנואווַאּב וצ טייקכעל

 :כָאלפעג ןקיזיר ַא ןיא טכוזעג םרַאדנַאשז רעשטייד ַא טָאה ,לשמל ,יוַא
 ,ןַאטיּפַאק טענעגנַאפעג ןשיזיוצנַארפ ַא ןופ טרעפוק םענעט

 ?לַאװג ַא טימ ןוא םינימה לּכמ ןכַאז טימ לופ ןעועג זיא טרעפוק רעד
 טנעיילעגרוד ריּפַאּפ לקיטש ןכעלטיא טָאה םרַאדנַאשז רעד .ווירּב עסַאמ רעקיש
 ןעמונעגסירַא לריּפַאּפ ןטצעל םעד וצ זיּב ץלַא .טכיל ןפיוא טריּבורּפ ןוא
 זיוצנַארפ םעד ןוא טרעפוק ןיא טגײלעגנײרַא קירוצ ץלַא טָאה רע ןעװ ,ןוא
 ןיא ץלַא קידנגיל ןענופעג רעטצעל רעד טָאה ,ןעלעסילש יד ןּבעגעגרעּביא
 | !גנוכוז רעד רַאפ יװ ,רדס ןקיבלעז םעדו

 ,ןריציפָא ירד יד ןופ תטילּפ יד טקעדעגפיוא ךיז טָאה סע יװ ,דלַאּב

 רעללעצ םעד טימ ײצילָאפ-םיהעג הנחמ עצנַאג ַא רעגַאל ןיא ןעמוקעגנָא זיא
 טימ טנוה ןסיורג ַא טכַארּבעג ךיז טימ ןּבָאה יז .שארב רָאטקעריד:ײצילָאּפ
 יד זָאנ ןיא ןּבירעגנייא טייצ ערעגנעל א ןּבָאה יז ןעמעוו ,ּפָאק םענעסקופ ַא
 ןבָאה ןַאד .ענעּפָאלטנַא יד ןופ שעװ יד טרפּב ןוא רעדיילק ענעּבילּברַאפ יד
 רעװק געװ םעד קידנקעמש קרַאטש קעװַא זיא רע :ןזָאלעגסױהַא טנוה םעד יז
 ןטנעָאג םעד ןיא טכַארּבעג דלַאּב טָאה ןוא ןּבָארג ןרעּביא ןַאד ,געװ ןרעּביא
 :ָאלטנַא יד ןופ רעדיײלק עסַאנ יד ןגעלעג ןענייז סע ואו ,בורג ַא וצ לדלעוו
 גָאט ןטרעפ ןפיוא טשרע ..ןָאטעגרעּביא ָאד םינּפַא ךיז ןּכָאה עכלעוו ,ענעפ
 ןעגנַאגעגכרוד ןעוועג זיא ןױצנַארּפ רעד .רענעמור םעד טּפַאכעג ןעמ טָאה
 :ץענערג יד ןיא טעשודנָאלּברַאפ רעּבָא ךיז טָאה ,ץענערג ןשידנעלָאה ןכרוד
 טּפַאכעג םיא טָאה ןעמ ואוו ,דנַאלשטיײד ןיא רעּבירַא קירוצ זיא ןוא רעּבירג
 עללעצ ןיא דניירפ ַא םענייז ןּביושעגנָא דנַאלגנע ןופ טָאה רעדנעלגנע רעד
 / ףצ סָאװ ,םירבח עלַא יב הליחמ טעּב רע ןכלעװ ןיא ,ווירּב ןטרעיילשרַאפ א
 | ,,טייהרעטנגעזעג טינ ,ןרָאפעגקעװַא זי
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 ענעסַאלשטנַא ןופ ןליוו רעד זַא ,לַאפ ןקױָאד םעד ןופ רעּבָא טעז ןעמ
 ןטימ ַא ןיא !תוציחמ עלַא רַאפ ןוא םירמוש עלַא רַאפ רעקרַאטש זיא ןשטנעמ
 =9ג ןכױה רעײז ַא ךרוד ןייגכרוד ןענעק ענעגנַאפעג יירד ןלָאז גָאט ןלעה
 ,ןּבָארג ןטיירּב ַא רעיײז ןופ רעסַאװ םעד ןײגרעּבירַא ,טָארד םענעטכָאלּפ
 .יירד ַא ןֹופ ןגיוא יד רַאפ ןפױלטנַא ןוא רעדיילק עסַאנ ייז ךיז ןופ ןפרַאווּפָארַא
 !ךַאז עטרעהרעד:טינ ַא סיװעג זיא סָאד -- ןטַאדלָאס-ךַאװ ןופ הרוש רעכַאּפ
 .!ךעלגעמ טינ ךיוא רשפא זיא דחוש ןָא ךַאז ַאזַא ןריפכרוד רעּבָא

 לעב ענעגנַאפעג יד ןשיװצ ןקרעמ טזָאלעג ךיז טָאה עללעצ ןיא ךיוא
 .לַאּפש עלַאנָאיצַאנ עטסואװַאּב יד -- עכעלטסייג יד ןשיװצ טרכּב ןוא רעיג
 =נַאמַאלּפ רעד ןופ גנוריצנערעפיד יד .רעדנַאמַאלפ ןוא ןזיוצנַארפ ףיוא גנוט
 ןפיטרַאפ וצ ידּכ ,טצונעגסיוא ןשטייד יד ןּבָאה עיגלעּב ןיא רוטלוק רעשיד

 ףעשיגלעּב רעד ןופ ןלייט ייווצ יד ןשיװצ םזינָאגַאטנַא םעד ןרעטיײרּברַאפ ןוא
 יװ ,"ָאגנעמַאלפש יד רעדָא ,רעדנַאמַאלפ יד קידנציטשרעטנוא ,גנורעקלעּפַאּב
 ףוסי רעד .ןזיוצנַארפ יד ןגעק -- ,ןפור קידתונציל יז ןגעלפ ןזיוצנַארפ יד
 רעּבָא ,010066 61 וזחקסזג רעטלַא רעד ןעװעג זיא קיטילָאּפ רעקיזָאד רעד ןופ

 =ַאֹּב טנעקעג טינ טרּפ םעד ןיא ןשטייד יד ךיז ןּבָאה גלָאפרע ןסיורג א טימ
 רעד זיא ןַאד ןיוש .עללעצ ןיא ןייז ןיימ ןופ טייצ רעד ןיא תחּפה לכל ,ןעמיר
 :רטטש ןרָאװעג רעריפ ןלַאינעג ריא טימ עימרַא רעשזיוצנַארפ רעד ןופ ץנַאלג
 רעדנַאמַאלּפ יד ייּב ןענייז ןויוצנַארפ יד ֹוצ סעיטַאּפמיס יד גָאט ןופ רעק
  ןַצסיֹוא ןּבעג יז טלָאװ ןעמ ּביוא זַא ,ןיימ ךיא ,ןוא עקרַאטש רעײז ןעוועג
 ' קפס יּתלּב יז ןטלָאװ ,ןשטייד "עכעלרעדירּבק יד ןוא ןזיוצנַארּפ יד ןשיװצ ןּביילק
 יב עגַארפ עקיזָאד יד ןרידנָאז טװּורּפעג ּבָאה ךיא .ןויוצנַארּפ יד ןּבילקעגסױא
 יָאד םעד ןיא טגָאזעגסױרַא עלַא ךיז ןּבָאה ייז ןוא רעיגלעּב עטנַאקַאּב עניימ
 : ..ןיז ןקיז

 ףימ ןּבָאה ,ןּבעל ןקימורַא םעד ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג טינ ןענייז רימ יו
 יד זַא ,תושחּכה עלעיציפָא עשטייד עלַא יד ףיוא קידנקוק טינ ,טליפעג ךָאד

 סָאװ ,ךיז טניפעג טנַאחרעּבײא יד זַא ןוא ףוס ריא וצ טייגרעד המחלמ:טלעוו
 תונוחצג עשיזיוצנַארפ עקידנצנעלג יד :"עטעדניּברַאפ ידח ייּב ,רעמ ץלַא רעטייוו
 ןופ ןוחצנ רעד ;טנָארפיחרומ ןצנַאג םעד ףיוא ןוא ןעדרעװ ןיא ,עילַאטיא ןיא
 ,ןויהעגפיוא רָאלק טָאה -- ךעלפיש-רעסַאװרעטנוא יד רעּביא רעדנעלגנע יד

 ךָאנ טָאה אפוג דנַאלשטײד ןיא .ןוחצנ רעד ךיז טגייג סע טייז סעמעוו ףיוא
 םעד טָאה דנַאלשטײד זַא ,טסואוועג טינ ןומה רעסיורג רעד טלָאמעד וליפא
 ...ןרָאלרַאּפ גירק
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 סָאד רעגַאל ןיא זנוא ייּב טכַאמעג טָאה םשור ןפיט ַא ןוא ןקרַאטש ַא
 ַארַאּפ ַאזַא טימ ןוא ןייש ױזַא ןּגָאה עכלעוו ,ןקָאלג:סָאלש יד ןעמענּפָארַא
 רוסב ןבעגעגרעּביא רימ טָאה זױצנַארפ רעטנַאקַאּב ַא ,ןהעש יד ןגָאלשעג
 ןופ ךיוא ןקָאלג יד ּפָארַא טמענ ןעמח --  :טגָאועג טָאה ןוא סיינ עקױָאד יד
 =ָאד רעד יו ,םעדכָאנ ןסיש רימ ןלָאז ,ר"ד 'ה ,סָאװ טימ ןוא !סרעטסיולק יד
 רעשימָאק ַא טימ טגערפעג רע טָאה --"..? ןסָאשעגסױא ןייז טעװ רעּפוק רעקיז
 ,,,טײקטגרָאזַאּב

 !םייּב רעּבָא ,ּפעק ענעזָאלעגּפָארַא טימ ןעגנַאגעג וליפא ןצנייז ןשטייד יד
 ,.טלעגגילק ֹוצ טכַאמעג סָאד ייז ןבָאה םעד ןגעו ןדייר



 ,טדַאטש-עללעצ ןיא ירדנ-לּכ וצ רוּפיּכ-םֹוי

 ואו ,רעגָאל ןופ עירַאלעצנַאק ןיא ןרָאװעג ןפורעגסױרַא ךיא ןיּב לָאמַא
 2לָאס ןשטייד ַא ןופ םרָאפינוא ןיא ןַאמרעגנוי ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רימי
 םהרבא 'ה ,עללעצ טָאטש רעד ןופ טחוש ןוא רערעל ,בר רעד סלַא ,טַאד
 טסירנַאּב עדניײמעג רעשידי רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ךימ טָאה רע .עּפַאי

 ,טגערפעג ךימ רע טָאה ייּברעד ..ןשטנואוו עטסעּב יד רימ טקירדעגסיוא ןוא |
 עועיגילער ,רעכיּב ךיא ףרַאד רשפא ,ןשטנואו זיא סע עכלעוו ךיא ּבָאה רשפא
 ןײמ טקיררעגסױא הליהק רעצנַאג רעד ןוא םיא ּבָאה ךיא ?ערעדנַא רעדָא:
 ןײק ךיא ףרַאד ,טגָאועג ךיא ּבָאה ,עליײװרעד .דובּכ םעד רַאפ קנַאד ןטסעּב
 רעגולק ַא ,בר רעגני רעד :טדערעגרעדנַאנופ ךיז ןּבָאה רימ ...טשינ ךַאז
 = ןרָאװעג ןלעפעג רעייז רימ זיא ,רעטעדליבעג ןוא

 ןעמוקעג לָאמַאכָאנ רעה רעקיּבלעו רעד ןזיא םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא
 !םיארונםימי רַאפ ןעיטש רימ !רָאטקַאד 'הח--:טגָאזעג רימ טָאה ןֹוא רימ וצ
 טקישעג ךימ טָאה ,ןַאמענָארג ר"ד יה ,רעניּבַארדנַאל רעטרעעגכיוה רעזנוא
 "רָאי םעיינ םוצ תכרּב ןייז ןוא סורג ןקיצרַאה ןייז ךייא ןּבעגרעּביא ךייא וצ

 ןקז א ,ןַאמענָארג ר"ד יה ,זיירק רעוָאנַאה ץנַאג ןופ רעניּבַארדנַאל רעד
 ןשטייד יא ,ןדיי יא .רבד=םש ַא טגַאק ןצנַאג ןיא ןעוועג זיא ,רָאי 80 רעּביא ןופי
 ךרוד רימ טָאה רע .גנוטכַא רעטסערג רעד טימ ןעמונַאב םיא וצ ךיז ןּבָאה
 רימ טָאה רע ןכלעװ ןיא ,ווירּב ןקיטנעהנגײא ןגנַאל ַא טקישעג עפַאי 'ה םעד
 - ערעוװש ןייז ןוא רעטלע ןייז סָאװ ,רעייז טרעױדַאּב ,גנוטכַא ןייז טקירדעגסיוא

 ןיא רימ וצ ןעמוק ןוא שטנואוו ןסייה ןייז ןליפרעד טינ םיא ןזָאלרעד קנערק
 וצ גנירג ןעװעג ויא ווירּב ןופ תֹיתֹוא יד ןופ ..ןשטנעּב וצ ךימ ידּכ ,רעגַאל

 ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעקיננעהּפָאמוא רעד ןופ דילגטימ רענעבעגעגרעּביא סייה א (*

 ,!דיי רעמורפ גנערטש א ייברעד ןוא



 ףיא .!ןקז ןטרעעג םעד ןעמוקעגנָא ןיוש זיא ןביירש סָאד רעווש יװ ,ןעז
 =ַאֹב םעד ןופ רעטרעװ עקיזָאד יד ןופ טרירעג ,ןרערט זיּב ,ףיט ןעוועג ןיִּב
 .ידֹובּכ םעד ּהַאפ טקנַאדַאּב קיצרַאה םיא ּבָאה ןוא רעניּכַארדנַאל ןטמיר

 "יא ךֹוזַאֹּב ןיימ ןגעװ םיטרּפ יד עליײװרעד ןיֹוש טָאה עפַאי יה רעד
 ?מורַא ץלַא םיארונ:םימי ףיוא עגָאגַאניס רעד ןיא תויטרפּב ןוא טדַאטש=עללעצ
 .ןעועג םיּכסמ ץלַא ףיוא טָאה רעכלעוו ,ףעש=רעגַאל 'ה םעד טימ טדערעג

 רעניילק ַא רָאנ סָאלש:עללעצ רעגַאל רעד רָאפ ךיז טימ טלעטש ללכּב
 ענעגנַאפעג יד רעּבָא עגונּב .עללעצ טָאטש רעכעלטנגייא רעד ןופ לייט:דנע
 וא עיצַארטסינימדַא ערעדנוזַאּב ןײז טָאהעג סָאלש:עללעצ רעגַאל רעד טָאה
 עריא רַאפ (עיצקערידיצילָאפ) עיצַארטסינימדַא ענעגייא ריא עללעצ טָאטש יד
 .ענעגנַאפעג ענעגייא

 :ינֹוֲא ,ךיז טייטשרַאפ ,טנעקעג רָאנ ךיא ּבָאה .עללעצ ןיא לוש יד ןכווַאּב
 ַאד ךיא ביג ןקידרעטייוו םעד ןיא ,"רענעמ-טײלנַאּבח ייווצ ןופ הרימש ַא רעט
 רצ רוּפיּכיםוי לוש רעללעצ רעד ןיא ךוזַאּב ןיימ ןופ גנובײרשַאּב ןיימ רעּביא
 ,(+ ירדנלּכ

 ףעטנאמרעדנּבױא רעד ןעװעג זיא עללעצ ןופ רערעל רעשידיי רעד
 ערענעלק עשטיײד בור םעד ןיא טריפעגניא ןיא סע יװ ,עפַאי םחרבא יה
 סעלעטש עכעלטע הליהק ןייז ןיא ןטָארטרַאפ עּפַאי 'ה רָאה ,תוליהק עשידיי
 .ןוח רעד יא ,טחוש רעד יא ,רערעל רעד יא ןזעװעג זיא רע :לָאמַא ףיֹוא
 .וװ .זַא ןוא העיקת:לעּב רעד ,ארוק:לעב רעד ,(רעקידיירּפ) רעשדדילעּב רעד יא
 שַצג רע ויא ללכּב .טליפרעד ןײש רעיײז רע טָאװ סעיצקנופ עקיזָאד עלַא יד
 .לקיװטנא שיטילָאּפ ַא ךיוא ייברעד ,דיי רעמֹורפ ַא רעייז ןוא רעתמא ןַא ןעוו
 ףיז רע טָאה ,ןדיי עשיסקָאדָאטרָא עשטייד בור סָאד טעמּכ יו .שטנעמ רעט

 רעגריב ןלַאנַאיצַאנ"שטייד ןוא ןזעיגילער:שידיי ַא רַאפ ןטלַאהעג
 ףעייז ןיא עללעצ ןיא הליחק יד זַא ,טסואורעד ךיז ךיא ּבָאה םיא ןופ

 לײװ ,ןשטנעמ עטלײצעג טָאה יז :עניילק ַא רעייז רעּבָא ,עכייר ַא ,עטלַא ןַא
 ,םירחוס יד ךיז ןקור טעטש עכלעזַא ןופ ;טָאטשנײלק עשטייד ַא יא טללעצ

 יטמוק'ס .טעטש ערעסערג יד ןיא רעמ ץלַא ,רעטייוו סָאװ ,עשידיי יד רעדנוזַאּב
 .טקֹור ןוא ךײר רָאי עכעלטע ןיא טרעװ ;עלעשטנעמ רעקניניילק ַא ןרָאפ וצ
 ףעקיזָאד רעד זיא ,טסואװַאּב יװ .טָאטש רעסיורג ַא ןיא רעּבירַא דלַאּב ךיז
 .הנידמ ַא ןופ טעטש עטסערג ןוא עסיורג יד ןיא ךיז ןרירטנעצנָאק ןופ ןפֹוא
 ,רעשיּפיט ץנַאג ַא םוטעמוא ןדיי רַאפ
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 ..טגווָאירדנילּכ םעד טרפּב ןוא רוּפיּכ:םוי ןשידיי םעד ּביל ּבָאה ךיא
 םהרבא ןופ ךיז טָאה סָאװ ,המשנ עשידיי יד ןעמונעג טָאה תולג רעד

 יז טָאה ןוא --- ,ןוז רעד וצ םולּב ַא יװ ,טָאג וצ ןגיוצעג קידנעטש ןַא וניבא
 טרעטַאמ ןוא המשנ עשידיי יד טדיײל ןופרעד .עטָאלּב ןוא טייק טימ טצומשַאב

 ?רוּפיּכ"םוי רעד טמוק סע זיּב ,טקיטשרַאפ ךיז ןיא ףיט רָאי ץנַאג ַא ךעבענ ךיז |

 ךיז טנײװ המשנ עטרעטַאמעגנָא ןוא עטגָאטײװעגנָא קרַאטש יד ןעוו ,טנוװָא

 | | ,תוליפּת עסייה ןיא טָאג רַאפ סיוא

 רעפיט ַא ,רבע ןשידיי ןסיורג םעד ךָאנ שינעקנעּב ַא ךיז טרעה ייז ןיא = |

 =עכיז ַא ןוא הוה ןשידיי םעד ןופ הּפרח יד ןוא קילגמוא םעד רעּביא רעיורט

 דיתע רעד זַא ,טָאג וצ ןעױרטרַאפ םעד ןיא טלצרָאװעגנײא ףיט ,גנונעפָאה ער

 ,,טייקסיורג ןוא ץנַאלג ןטלַא ןייז קלָאפ ןשידיי םעד ןגנערּב טעװ

 יד ןרערט עסייה טימ ּפַא ךיז ןופ המשנ עשידיי יד טשַאװ רוּפיּכ-םוי

 ...טסואימרַאפ ןוא טקיגײרמוארַאפ יז טָאה תולג רעד עכלעוו טימ ,ןקעלפ עניירמוא
 רעשידײ רעד ןיא טעילט סָאװ ,קנופ םעד רעדנַאנופ טזָאלּב רוּפיּכימ וי

 ,םיוק זַא ,ױזַא תורצ ןוא גרָאז ןופ ׁשַא גרַאּב םעד רעטנוא רָאי ץנַאגַא המשנ

 ..לרעייפ םענייש ןלעה ַא ןיא -- ,םיא טקרעמַאּב ןעמ סָאװ

 .! רֹוטיּכיסוי זיא בוט-םוי רעשידיי רעטסנעש רעד
 ןיא ןטלַאהעגסיױא ןייפ רעּבָא ,עסיורג ןייק טינ זיא עללעצ ןיא לוש יד = |

 סַאג ןופ ךיילג טריפ ריט ערעווש ַא ןוא עסיורג ַא .ליטס ןשטייד:שידיי םעד

 חרזמ ןיא גנַאגנײרַא ןופ סקניל .המיּב ענייש ַא טייטש ןטימניא ,לוש ןיא ןײרַא

 ?רַאפ ןעוועג רוּפיּכ-םוי דובּכל זיא רעכלעוו ,שדוק=ןורָא רענייש ַא רעייז טייטש

 .תכורּפ ,ןטקיטשעג רעּבליז טימ ,סענעדייז:סייוו ,םעניישרעדנואוו ַא טימ ןעגנַאה

 ןלָאמש ַא ףיוא סטכער םיא ןּבעל ןוא דומע רעשּפיה ַא טייטש שדוק:ןורא ןּבעל
 .,הרונמ ענייש ַא ןוא עסיורג ַא -- עלעשיט ןכיוה ַא ןוא

 תורוש ךיז ןעיצ המיּב ןטיז עדייּב ןופ ברעמ וצ חרומ ןופ רעטייוו

 רעטסנעפ עכיוה ענייש ,לוש ןופ םיטַאּבעלַאּב יד רַאֿפ סרעדנעטש טימ קנעּב |

 זיא לוש יד .לּפמעט ַא ןופ ןעזסיוא ןַא לוש רעד וצ ןּביִג זָאלג עקיּברַאּפ טימ

 ,טכיל ןשירטקעלע טימ ןטכױלַאּב לעה רעיז ןעוועג בוט:םוי דובּכל

 .ןטַאולָאס עשידי עשטיד עכעלטע טימ ןדיי עשטייד קילדנעצ רָאּפ ַא

 ןגָארט ןדיי עליוויצ יד .חרזמ ןיא קנעּב עטשרע יד ,ןָאנּבױא םעד ןעמענרַאּפ

 | | .סרעדניליצ ןוא קער עצרַאװש עלַא

 ןטַאדלָאס ענעגנַאפעג עשידיי:שיסור יד ןעמענרַאפ קנעּב עקירעּביא עלַא
 ףיוא ןסַאּפמַאל עיורג טימ רעדיילק עשירענלעז עטצינעגּפָא קרַאטש ערעיז ןיא
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 רַאפ טניד סָאװ ,לּברַא ןקניל םעד ףיוא סַאּפ ןקידכעלייק ןעיורג ַא ןוא ןזיוה יד

 ,ענעגנַאפעג-רעטילימ ןענייז ייז זַא ,ןכייצ ַא
 =בערּב טינ ידּכ ,ןוא רענעגנַאפעג-ליוויצ רעקיצנייא רעד ןעוועג ןיּב ךיא

 טיג רענײק ךיז רָאט ץעזעג ןטיול) ןדיי עשטייד יד טייהנגעלרַאפ ַא ןיא ןעג
 םעד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז ךיא ּבָאה ,(םענעגנַאפעג-ליוויצ ַא טימ ןטלַאהרעטנוא
 יד טימ םענייאניא טלטשעגקעװַא ךיז ּבָאה ןוא ןָאנּבױא טרָא ןטגײלעגרַאפ רימ
 | ..ןטַאדלָאס ענעגנַאפעג

 ןעװעג ןענייז ,ןלױּפ ןופ עלַא טעמּכ ,ןטַאדלָאס עשידיי ענעגנַאפעג יד
 לוש ןיא ךיז ןּבָאה ייז ץוח .רעטרע ענעדײשרַאפ ןיא טעּברַא ףיוא טקיטפעשַאּב |
 יז ןשיװצ .ןלױּפ ןופ ךיוא רעטעּברַא עליוויצ עשידיי קילדנעצ ַא ייּב ןענופעג
 עטריציפילַאװק המודּכו רעסָאלש ,רעטסוש ,רעדיינש ןעגופעג ךיז ןּבָאה רעטעּברַא
 רעייז תעשּב .רעטעּברַא עטושּפ ץנַאג עלופ ַא ןועוועג ךיוא ןענייז סע .רעטעּברַא
 יד ךצמ תורצ יד רָאג ןיטשסיא טזומעג יז ןּבָאה לייח ןשיסור ןיא טסניד
 ןיוש ןענייז יז יװ ,םעדכָאנ .לוּבליּב-שזַאנַאיּפש םעד בילוצ "םירבחח עשיסור
 רָאג ןייטשסלוא טזומעג יז ןּבָאה ,טּפַאשנעגנַאפעג ןיא ןלַאפעגנײרַא םשהךורּב
 ,טגָאועג לוק ןיא ןיא עלַא רימ ןּבָאה ײז ."םירבחװ עשיליופ יד ךצמ תורצ יד
 ?.!רעגַאל ןשילוּפװ םעד ןיא טָאהעג יז ןּבָאה תורצ עטסערג יד זַא

 =ףַאפ ןוא ערעכיז ץנַאג ןֹופ ןעמוקַאב ּבָאה ךיא עכלעוו ,תועידי יד טיול
 -|צ רעייז ןעוועג ןשטייד יד ןעגייז .עללעצ ןיא םירוקמ ענעדייש
 יוו ,עשירעטילימ יד טימ העטעּברַא עשידיי יד טימ ןדירפ
 !רעטעּברַא עליוויצ יד טימ

 ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענייז עכלעוו ,תוישעמ:אבּב עטסכעלקערש עלַא יד
 יד טימ טכַאמעג טשרמולּכ טָאהימ עכלעו ,"ןעגנורַאפרע עקירעיורטז יד ןגעוו |

 ןוא קיטכיר טינ רַאפ ןזיװעגסױוַא ךיז ןּבָאה ,דנַאלשטײד ןיא רעטעּברַא עשידיי
 (* ..ןטָאדקענַא עשיטימעסיטנַא רעטיול רַאפ

 ןייז ,רעגײטש םענעגייא ןייז ךיז טָאה לוש ןיא ןענװַאד רעשטייד רעד
 להק ןופ יװ ,ןוח ןופ טגָאועג טרעװ ירבע עשטײײד יד :ליטס ןקיטרַאנגײא

 ןשיליּפ רעדָא ןשיװטיל ַא רַאפ ;שטײד עתמא ןעװעג טלָאװ סָאד יװ ,ױזַא
 רעד יװ ,ןעגניז סָאד סיױױַא טמוק רעטייװ .דמערפ ענדָאמ סָאד 'טגנילק ןדיז

 סרעדנוזַאּב ןשיליופ= ;שיווטיל ַא טימ ךיילגרַאפ ןיא ןזח ןשטייד ַא ןופ "רעגייטש
 ,ךייו ןדיי עשטייד יד ײּב סיוא ךיז טקירד שוח רעזעיגילער רעפיט רעד .ךייוו

 ײשיװטיל םעד ײּב :!טשרעהַאּב טרעוו ליפעג סָאד :תולוק עקרַאטש ןָא
 יי
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 רעקינייוו זיא רע ;סיֹרַא רעקרַאטש ךס ַא ליפעג סָאד טמוק ןוח ןשילױּפ
 =טײד ַא !םשור ןרעטערג ליפ ַא רע טכַאמ רַאפרעד רעּבָא ,טרינילּפיצסיד
 יד ."זמס| ןיא ןעגניז רימ ,4טז ןיא טגניז ריאק --- :טגָאזעג רימ טָאה ןוח רעש
 .רערעסערג רעד ןיא סיוא ךיז טקירד לוש רעשטייד ַא ןופ ןילּפיצסיד ערעסערג
 וצ רעצעמע טנװַאד רעמָאט .ןענװַאד םייּב לוש ןיא טשרעה סָאװ ,גנונעדרָא
 .בנערטש ךיילג רע טרעוו ,טקידנעעג ךָאנ טָאה ןזח רעד רעדייא רעדָא ךיוה
 זו ססטח :יאּבג ןכרוד ןטלַאהעגּפָא

 =שיליוּפ ַא ןיא יװ ,רעטפע ליפ סיוא ךיֹוא טמֹוק לוש רעשטייד ַא ןיא
 'טכוד רימ ;םענייאניא ןעגניז ןוא ןענװַאד ןזח ןטימ םלוע רעד זַא ,רעשיװטיל
 ,זנוא ייּב יװ ,םשור ןרענעש ַא טכַאמ סע זַא ,ךיז

 =ָאק ַא רעמ טגָארט ןדיי עשטייד יד ןופ ןענװַאד רעד ,טרָאװ ןייא טימ
 ןדי ע עשיווטילײשיליוּפ ןופ ןענװַאד רעד תעשּב ,רעטקַארַאכ ןוויטקעל
 | .!רעטקַארַאכ ןלעודיווידניא ןַא רעמ טָאה

 ייד ןענעק ,"ךעלקיטש עשטיײד" עקיזָאד יד ,טרַאנגײא עקיזָאד יד טָא
 ןענייז רעּבירעד ןוא !ןײטשרַאפ טינ ןפוא םושּב ןדיי עשיוװטיל:שיליוּפ עטושּפ
 | ..!ןדירפוצ טינ בורייּפ-לע ןענװַאד ןשטייד ןטימ ייז

 .,ריציפָאירעטנוא רעשיטסירעליטרַא רעשידיי ַא ןענַאטשעג זיא רימ ןּבעל
 ןיא טלקיװעגנייא ,קיסיירד רָאי ַא ןופ ןַאמ רעקיטפערק רעייז ןוא רעסיורג ַא
 ..רוזחמ ןשטייד םעד ןיא יִקּב רעסיורג ַא ,תילט ןטצינעגּפָא קרַאטש ,ןגנַאל ַא
 | | ,לטעטש רעשיליוֿפ ַא ןופ רע טמַאטש ןעמַאטש

 ,"רוּפיּכ:םוי ןשטיירח םעד ןופ ךיז רעסיוא ןעוועג זיא רע
 'ןיא סָאד טָא ?ןענװַאד ַא זיא סָאד טָא -- טגָאז !ר"ד 'ה רעביל --

 | ?רוּפיּכ-םוי רעקילײה רעזנוא
 -- !טיג זייּב ןייק זיא'ס ;רימ יו שרעדנַא לסיּב ַא ןענװַאד ןשטייד יד --- |
 .אןקִיורַאּב טװווּפעג םיא ךיא ּבָאה

 ;טצײרעגפיוא רעמ ךָאנ רעּבָא םיא טָאה סָאד
 ןענװַאד רעצנַאג רעד !ןגָאז סָאד טלָאז ריא !דלַאװג ,דלַאװג ---

 תושממ ןייק ךָאד טָאה ,דייר יד רַאפ ןפָארטש טינ רָאנ ךימ לָאז טָאג ,רערעײז
 ןיא שיפ ַא וליפַא ירדנילּכ וצ ךָאד טרעטיצ ךייא ייּב רעדָא זנוא יײּב !טינ
 ןַא ףױרַא ךילג ךָאד טלַאפ -- לֹוׁש ןיא זנוא וצ ןירַא טײג ןעמ !רעסַאװ

 ףעדנַאנופ ךיז טנייװ ,רעדנַאנופ לוש .יד זנוא ייּב ךיז טניײו !ארומ ַא ,המיא
 +סעפע !למיה רעד ףױא ךָאד ךיז טסייר ,ץרַאה עשידיי עטגָאטײװעגנָא סָא
 57 טימ ןקידניז טינ לָאז ןעמ ,ךָאד 'א ָאד ..!ירדנײלּכ זנוא ייּב סַאּפש ַא

 - !שינעּבערגַאּב עשטייד א .,סעּפע ,דייר



 ,טגעװַאּב ױזַא טנעה עקיזיר עניז רע טָאה רעטרעװ עקיזָאד יד ײּב
 ,.ךַאז עסואימ ַא ןּבירטעגקעװַא ךיז ןופ טלָאװ רע יו

 ףךיוה ךייא ךיז טליוװרַאפ --- ןּבױהעגנָא רעטייוו רע טָאה --- רעמָאט ---
 זיא .- המשנ רעטרעטַאמעגנָא רעד ןופ ןָאט ץכערקַא רעדָא ןָאט ןװַאדַא
 !טינ סָאד רָאט'מ "!ססטח ןייז טימ יאּבג רעגייש רעד ָאד דלַאּב

 ,טַאדלָאס רעשידיי רעטייווצ ַא טשימעגנײרַא ךיז טָאה סעומש רעזנוא ןיא
 עצנַאג יד ךיז טָאה ןוא טייז רעדנַא רעד ןופ רימ ןבעל ןענַאטשעג זיא סָאװ
 :סעּכ טימ טגָאזעג טָאה רע .דײר ערעזנוא וצ טרעהעגוצ טייצ

 ןיא ץלַא ןעמ טקיטש רָאי ןצנַאג ַא ! ןרָאװעג טרעהעג טינ זיא סָאד ---
 ןענייװסיוא ךיז ליווימ ןוא רוּפיּכיםוי רעקיליײה רעזנוא טמוק סע זַא ,ןוא ךיז
 ףצ רועיש רעד זיא לפיו ,שטייטס !םלוע לש ונוּבר :ךיז ןהנעטסיוא רעדָא
 טָא זיא -- !רעמינּפ יד ףױא ךיוא יװַא ךעּבענ ןגיל סָאװ ,ןדיי ןױעטַאמ
 !ַאיסטעיַאגָאלַאּפ עינ !יעמס עינ !טינ ןעמ רָאט אקווד סָאד

 1 קערשַא !ארומ ַא רוּפיּכ-םוי ךיז טליפ "לוש רעסיורגח רעד ןיא זנוא ייּב |
 --ףקוּת"הנתנו םורּב א טיג ןעמ ,ירדנילּכ גנוז ַא ןעמ טיג ;ןידה:םוי רעתמא ןַא
 טליק ןעמ :הליעג וצ ןצרַאה ןפיוא טלַאפ טעמוא רעפיט ַא ..!דרע יד טרעטיצ
 ,,!גנירג ױזַא טרעװ סע ןוא ץרַאה סָאד סיוא ךיז

 זיא זנוא רַאפ ?רוּפיּכײםוי םינּפ ַא זיא ,ָאד ןעעז רימ סָאװ ,סָאד טָא ןוא
 קיגײװ רשפא זיא רעמָאט ;טָאג זנֹוא טפָארטש סָאד !שינעמוקּפָא ןַא סָאד
 ,1 םעד -ןָא

 ןבָאה ,טדערעג רעירפ טָאה סָאװ ,ריציפָא-רעטגוא רעד יו ,קַאװטיל רעד
 ,,טנַאה ןטימ ןָאטעג ךַאמ ַא קידשואי ןוא ןָאטעג ץפיז ַא ףיט עדייּב

 ץלַא ךיז טָאה ,ףוס םוצ ןעגנַאגרעד ןענייז תוליפּת יד רעטנעענ סָאװ
 :נענײװ ךיוה ַא ןסײרסױרַא טַאדלָאס םענעי רעדָא םעד ןופ ןּבױהעגנָא רעטפע
 :ןָאט ײרשעגַא דלַאּב ןגעלפ םיאּבג יד .ץפ רעפיטַא רעדָא טרָאװ קיד
 | ..ןרעװ ליטש רעדיװ טגעלפ סע -- ןוא "!קִיור ,! ססטח

 טנײװעגרעדנַאנופ לוק ןפיוא ךיה ךיז טָאה ףוס םוצ רָאג לָאמַאטימ
 יד ןוא ןגױא יד ,ץרַאה ןכָארּבעצ ףיט ַא טימ ןוא טַאדלָאס רעשידיי ַא
 ןטָאג ,דלַאװג --. :ןָאטעג יירשעג ַא רע טָאה ,למיה םוצ ןּביוהעגפיוא טנעה
 ןענייז עלַא ..!קלָאפ םערָא ןייד ףיוא תונמחר ךָאד ּבָאה ! םלוע לש וונֹוּבר
 =לַאװעג ַאזַא ,,טָארטש ןשירטקעלע ןַא ןופ ןפָארטעג יװ ,ןרָאװעג טרעטיצרַאפ
 ,ןעקיסט וצ ןסעגרַאֿפ ךיז ןּבָאה םיאג יד !טכַאמעג סָאד טָאה םשור ןקיט
 ..ןרערט ןויװַאּב ךיז ןּבָאה ןגױא יד ןיא ;ּפעק יד ןזָאלעגּפָארַא ןּבָאה עלַא
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 ףיוא ,השרד ענייש ַא רעייז ןטלַאהעג טָאה ,עפַאי 'ה ,הליפתילעּב רעד
 / ףיװ ןעללָאװ טצעי דנואפ -- :טגָאזעג רע טָאה ףוס םוצ .ךעלטנייוועג שטיידי
 רעד ,רע ןוא ;רעטרע יד ןופ ןענַאטשעגפיוא עלַא ןענייז ייּברעד --- "!ןעטעּב
 רַאפ :טָאג ןטעּב ףרַאד ןעמ ןעמעװ רַאפ ןענעכערסיוא ןעמונעג טָאה ,ןשרד

 ,טלעוװ רעצנַאג רעד רַאפ ,המחלמ רעד ןופ םיגורה יד רַאפ ,עכטלקילגמוא יד
 ןוא המחלמ רעכעלקערש רעד ןופ ןרָאװעג טקילגמוארַאפ ןוא בורח זיא סָאװ
 רעיז ןופ ןרָאװעג ןסירעגּפָא ןענײז סָאװ ,רעדירּב ענעגנַאפעג יד רַאפ
 | / ..הירכנ ץראּב בוט-םוי ןקילײה םעד ןרעייפ ןוא דנַאל

 .לוש ןופ ןעגנַאנעגרעדנַאנופ עלַא ךיז ןענייז רעצרעה עקירעיורט טימ
 :עגנָא רעגַאל רעללעצ ןופ ףעש רעד רימ טָאה 1917 רעּבמעװָאנ ּבײהנָא

 יד ..!ןרעװ ?טײרפַאּב+ געט יד לעװ ךיא סָאד ,"העידי עקידיירפא יד טגָאז
 טּביױלרע רימ טָאה ןעמ :עויטַאלער .ץנַאגַא ןזָאלעגסיױא ךיז טָאה גנוײרפַאּב
 ,הריד ַא ןיא .ה .ד ,"הריד רעיירפח ַא ןיא טָאטש:עללעצ ןיא ךימ ןריפוצרעּביא
 םענעגייאז ןַא יב --- ךיז טייטשרַאּפ ,ןעגניד וצ ןּביולרע טעװ טכַאמ יד עכלעוו
 :ןסייהעג טָאה סָאד ;טכיזפיוא רעשַיײצילָאּפ רעגנערטשח רעטנוא---ןוא "ןשטנעמ
 גָאט עלַא ;ןזָאלרַאפ טרָאטעג טינ הריד ןיימ ךיא ּבָאה ירפ 8 ויִּב טנװָא 8 ןֹופ
 - ?קערידײצילָאּפ םעד ייּב ןדלעמ ןיילַא טזומעג ךיז ךיא ּבָאה גָאטייּב 12 טקנוּפ
 ןכוזַאּב ;ןײגסױרַא טרָאטעג טינ ךיא ּבָאה טָאטש ןופ ןצענערג יד ץוח ;רָאט
 ?סיוא טזומעג ךיא ּבָאה ָאניק ןופ ןכוזַאב ףיֹוא .טרעװרַאפ ןעוועג זיא רעטַאעט
 .װ .זַא ןֹוא טכַאמ רעד ןופ שינעּבױלרעד ַא ןלעוּפ

 ?יירפ ַא ךָאד רעּבָא ,טײהיירפ עקידכרעיפל ַא סיוװעג ןעוועג זיא סָאד

 סקיּב ןטימ "ןַאמ:טײלגַאּבװ םעד ןופ ןרָאװעג ףוטּפ סנטשרע ןיּב ךיא !טייה
 ןוא ןיײגמורַא טנעקעג טנװָא 8 ןיִּב ,ירפ 8 ןופ ּבָאה ךיא ןוא רימ רעטניה
 רעד ךרוד ךיוא ןיּב ךיא .טלָאװעג ּבָאה ךיא לפיוו ,טָאטש ןיא ןריצַאּפשמורַא

 =עטילימ ַא ןופ םישזער ןרעווש םעד ןופ ןרָאװעג רוטּפ "גנוײרּפַאּבװ רעקיזָאד
 צעל רעד ןיא ,ןפױולטנָא ןרַאפ ארומ רעד תמחמ ,זיא סע ואוו ,הסיפת רעשיר
 =עגנַאפעג ןכעלטיא ןיא ןסָאשעג טָאה ןעמ זַא ,וצרעד ןעגנַאגרעד טייצ רעט

 טָאה רע םגה ,רעטסנעפ ַא ֹוצ טרעטנעענרעד טכַאנייּב ךיז טָאה סע רע ,םענ

 | *י!ןדיימסיוא טנעקעג טינ םיא

 ַאּבװ ןיימ ןופ טסואוורעד ךיז טָאה ,רעטסוש רעד ,דידי ןיימ רָאנ יו
 רימ טָאה ןוא םינּפ ןטגרָאזרַאפ ַא טימ רימ וצ ןעמוקעג דלַאּב רע זיא ,"גנויירפ

 :טגָאזעג

 ךייא גערפ ךיא ;טײקינײלק ַא זיא סע וַא ,ר"ד ,םינּפַא טניימ ריא --- |
 ןיק ,ָאטינ ןטרָאד ןיא טעטימָאק ןיק ?ןסע ןעמוקאּב ריא טעװ ואוו :רעּבָא
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 ןעװעג זיא רעטסוש רעד -- ..?אוו ָאטינ ךיוא ויא ןפיוק ,טינ ךיוא דניירּש

 סע סָאװ ךייא וומ ןעמא -- :טגָאזעג רע טָאה ןטכַארט עליו ַא ךָאנ .טכערעג

 ! דיי ַא סָאד ןיא .יַא !.ג ריקנַאּב םעד טימ ןרייררעּביא לעװ ךיא ; ןּבעגטימ זיא;

 רע זיא םורַא העש ַא ןיא -- ".!ןרָאװעג טגָאזעג םיאנוש עניימ עלַא ףיוא

 טוומ ריא וַא ,רעירפ טנשקערַאפ ךיזטָאה רעז --- :טגָאזעג טָאה ןוא ןעמוקעג

 טינ טלעג ןייק ךייא ייּב ליװ רע זַא -- םעדכָאנ ; ןװרעטנַאק ןגעװ ןטעּב טיא

 ".!טריפעגסיוא ךיא ּבָאה אמתסמ !סינ ריא טייטשרַאפ יװ ; ןעמעג

 רעײז ,טלעטשעגסױרַא רעטעּפש ךיז טָאה סע יװ ,ןעװעג זיא סָאד
 :עלטיא סָאװ ,רעגנוה ןופ טײקטצישעג ןופ ליפעג סָאד :ןינע רעקיטכיוװ ַא

 ,ןזָאלרַאפ דלַאּב םיא טָאה ,אפוג רעגַאל ןיא טליפעג טָאה רענעגנַאפעג רעכ

 ךָאנ טָאה סע רעװ .רעגַאל טײז רענעי ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא רָאנ זיא רע יה

 יד טָאה טעּברַא ןָא .ןעװעג טינ זייּב ןייק זיא ,טעּברַא עטמיטשַאּב ַא טַאהעג

 ..טױטירעגנוה טימ טקעמשעג "טייהיירפע עקיזָאד

 רשפא ,שטנעמ רעקידריװסנּביל ַא ןוא רעטעדליּבעג ַא ,,ג ריקנַאּב רעד

 דלַאּב רימ טָאה ,ןרָאװעג טנַאקַאּב ןיִב ךיא ןעמעװ טימ ,ךיי רעּפַאנק ֹוצַא

 קידגטעּב ,ןטקודָארּפיזײּפש ערעדנַא ןוא ןװרעסנָאק םוכס ןשּפיה ַא טקישעגוצ

 לָאמ ַא ןיוש ךיז ןלעװ רימ --- :רַאפרעד ןלָאצַאּב טינ םיא לָאז ךיא ,ךימ

 רימ ןופ רע טָאה ,ןעוועג םיּכסמ טינ ףיורעד ּבָאה ךיא ,ןעוו---..! ןענעכערסיוא

 .ילָאצּפָאװ ןקיטשיג םעד ןעמונעג
 ,רעגַאל ןופ ףעש רעד .ןעמעלַא טימ טנגעזעג ךעלצרעה ךיז ּבָאה ךיא

 טָאה ,גנֹוײרּפַאּב עצנַאג יד ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג תועמשמ ּבָאה ךיא ןעמעוו

 טושּפ ןעװעג ןיּב ךיא זַא ,ךעלדניירפ ןוא בושח ױזַא טנגעזעג רימ טימ ךיז |

 טמוק רעסעּב רעדָא רימ טּבײרש ,טױנ ַא ןיא ןַײז טעװ ריא בוא? .טרירעב

 ?עג רימ רע טָאװ -- ףפלעה ֹוצ ךייא ןייז טיירג קידנעטש לעװ ךיא ;רימ וצ
 | ייףיוה ןצנַאג ןכרוד ךימ קידגטײלגַאּב ,טגָאז

 טימ סָאלש-עללעצ רעגַאל םעד ןזָאלרַאפ ךיא ּבָאה רעּבמעװָאג בײהנָא

 -לעװ ,טָאטש-עללעצ ןיא ןרָאפעגרעּבירַא ןיּב ןוא טפַאשלעזעג רעדנצנעלג ןייז

 יַצג רימ רַאפ ןיוש טָאה עפַאי יה רעד ואװ ,ייּברעד ןענופעג ךיז טָאה רעכ

 | ,רעמיצ ַא ןעגנודעג טַאה
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 .טדַאטש:עללעצ ןיא

 -ןלָאמש א ,ןקיטכיל ַא ,הדח ןייא ןופ ןענַאטשַאּב זיא עגיימ "הרירא יד
 ׁשֲאב ,רעטרַאּפ ןפיוא ,סַאג ןפיוא רעטסנעפ עניילק ייוװצ טימ ןכעלגנעל ַא ןוא
 -  ןייר ,טרילּבעמ ןדייש

 .טיצנייא ןיא טימ הנמלא עכעלכַאװש ,ערעטלע ןַא --- עטסָאּבעלַאּב יד
 / ,רָאי קיצרעפ רעּביא לדיימ עטלַא ןַא ,רעטכָאט רעק

 ַאוונופ ,דנַאלסור ןוא דנַאלגנע ןיא ןעגנַאפעג ןעוועג ןענייז ןיז יירד יד

 ,.רוירב "ענעדירפוצח ןעמוקַאּב ךיז ןגעלפ סע ןענ
 -תנמלא רעד וצ טרעהעג טָאה זיוה ענרעצליה עסיורג ןייק טינ עצנַאג יד

 רַאװק עריא עלַא טעמּכ ,םירדח ןוא תוריד ךיז ןופ ןעגנידרַאפ טגעלפ עכלעוו
 :=רואַאּב רעדָא עקנַארק ,ןריציפָאירעטנוא ןוא ןטַאדלָאס ןעוועג ןענייז ןטנַאריט
 ןוא גָאט ןטעּברַא רעטכָאט רעד טימ הנמלא יד טגעלפ ,םעדצוח .,עטּבױל

 יז סָאװ ,ץלַא טימ ללכב) ןטנַאריטרַאװק יד ןוא תוריד יד קידנגרָאזַאּב ,טכַאנ
 : .טפרַאדַאּב רָאנ ןּבָאה -

 .,עקידלודעג רעײז ןעװעג עדיײּב ןעניז רעטכָאט יד יא ,רעטומ יד יא
  סָאד .ןעיורפ עקידעגיײװש ,הדמתה סיורג טימ עקידנטעּברַא טעמּכ קידנעטש

 ןוא רעװש רעיײז ןעמוקעגנָא יז זיא ,ןעזעג ּבָאה ךיא סָאװ ,םעד טול ,ןּבעל
 עג טינ םינכש לסיּב עשּפיה ַא טָאה טעּכרַא רערעװש רעייז רַאפ לייוו ,רעטיּב
 יד רעּביא טעּברַא רעד ףיוא ,ןּבעל ןרעװש םעד ףיוא קידנקוק טינ ,!טלָאצ
 ףעד ןופ ליּבסנַאמ יד ךָאנ שינעקנעּב רעד ףיוא ,טייקרעכיז:טינ רעד ףיוא ,תוחוּכ

 שדנייפ עטייוו יד ןיא טרעטַאמעג יװ ,סייוו טָאג ,רשפא ךיז ןּבָאה סָאװ ,החּפשמ
 -=טעװ ,המחלמ:טלעװ רעד ןופ קילגמוא ןסיורג םעד ףיוא ןוא ,רעדנעל עכעל

 ךיש טָאה עכלעװ ןוא טָאטש ןוא דנַאל ןייש רעייז טכַאמעג בורח טָאה רעכ
 טיקכעלגעמ רעד טימ ןקערש וצ ןּבױהעגנָא ןַאד ןשטנעמ ןטושּפ םעד וליפא

 51 ןופ ןעמ טָאה ,םעלַא םעד ףיוא קידנקוק טינ -- ,הלּפמ רעשטיײדַא ןופ-
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 טייקנדירפוצמוא עקרַאטש ןיק וליפא ןוא תומוערּת ןייק טרעהעג טינ ןעיורפ;
 ןפיט םעד ןזײװסױרַא ץפיז רעפיט ,רעליטש ַא טגעלפ ןטלעז רָאנ .טינ ךיוא
 .ןצרַאה ןקידרעיורט םעד ןיא טקיטשרַאפ ןגעלעג זיא רעכלעוו ,רעצ-

 ,סעטסָאּבעלַאּב ענ"מ רַאפ רָאנ טינ שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג זיא סָאד
 ,ללכּב (יןַאמ עניילק רעדח) "עלעשטנעמ םעגיילק ןשטייד םעד רַאפ ךיוא רָאנ
 ףעסיורג ַא טימ קלָאפ ַא .טנַאקַאּב רעטנעענ רעטציא ךיז ּבָאה ךיא ןכלעוו טימ
 ךיז טָאה---ןוא קילגמוא סיורג ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא ןילּפיצסיד רעשילַארָאמ-
 עטצעל יד טימ ןוא רעניײצ יד טשטעווקרַאפ טָאה רָאנ ,ןרָאלרַאפ ןצנַאגניא טינ
 ,ןוא דלעפ ןיא ,ףרָאד ןיא ,טָאטש ןיא ..טעּברַאעג רעװש ןוא ליטש תֹוחֹוּכ
 ---ןקירּבַאפ עטריזירַאטילימ םוטעמוא טעמּכ יד ףיוא ךיוא ,סָאמ רעסיורג ַא ןיא
 טוומעג ןּבָאה עכלעװ ,עטלַא ןוא רעדניק ,ןעיורפ רקיע רעד טעּברַאעג ןּבָאה
 טנעקעג טינ עלַא ײז ןּבָאה סיװעג ..ןוויוא ןופ ןכירקּפָארַא קירוצ ךעבעג
 קעװַא זיא רעכלעוו ,חוּכ:סטעברַא ןקידלַאװג ןשטייד ןקידנעילּב םעד ןטײברַאפ-
 ןּבָאה יז סָאװ ,רעּבָא ;ןעמוקעגקירוצ ןעגייז ליפ טינ ןענַאװנופ ,דלעפ ןיא
 ?וחוּכ עגיילק ערעײז טימ קלָאפ םעד קידנפלעה ,ןָאטעג יז ןּבָאה ,טנעקעג-
 ,.טייצ:סקילגמוא ערעווש יד ןּפוטשוצרעּביא ןוא ןּבעלוצרעביא-

 ןענעגעגַאּב עללעצ טָאטש רעד ןופ ןסַאג יד ףיוא ךיא געלפ טּפָא רעייז |
 סע רעװ  .ּברָאק ערעוװש עסיורג ַא קידנּפעלש רָאי ףלעווצ; ףלע ןופ רעדניקי
 ןגערפרעדנַאנופ םייּב ,ןּפעלש סָאד דניק ַאזַא ןפלָאהעגטימ טָאה ,טנעקעג טָאה
 :הבושּת עשיּפיט ַאזַא ןעמוקַאּב ןעמ טגעלפ ךיז

 עשעװ יד וומ ךיא ,טשעװ רעטומ ,ןעללַאפעג דלעפ םיא רעטַאפ ---
 ..ןעגרָאזעּב ןהַאּב רעד טימ-

 ןּבָאה לוש יד ןוא אפוג טעּברַא יד ,רעדניק עגנוי יד ןופ טנוזעג סָאד
 - .!ןעוועג טיג זיא געווסיוא רעדנַא ןייק רעּצָא ,ןטילעג קרַאטש ייברעד

 ײּב ךעלנייװעג ,עטלַא יד יב ךיז טגעלפ ןטנעמָאמ ערעווש ןטלעז ןיא |
 :טייקגדירפוצמוא עטגָאזעגסױרַא קִיֹור ַאזַא ןסײרסױרַא ,ןעיורפ לד

 .!ןעכַאמ סעללַא טכינ זנוא טימ עטייל יד סָאװ --
 רעקיטילָאּפ יד ,עטמַאַאּב יד ,גנוריגער יד ןסײהעג טָאה "עטייל ידע = |
 | וו .זַא ןוג

 רעּפַאנק רעד ;םוטעמוא טליפעג ךיז טָאה רעטעּברַא ןיא תוקחד יד
 ..!טקעלקעג טינ ץלַא רַאפ טָאה ,דנַאל ןיא ןּבילּגרַאפ זיא סָאװ ,חוּכ:סטעּברַא;

 ךיוא רָאנ ,ןסַאג יד ףיוא רָאנ טינ עללעצ ןיא ןעמ טָאה ,לשמל ,יוזַא
 טינ זיא סע ןכלעוו ,ץומש ןטסגרע םעד ןעז טנעקעג ןרַאוטָארט יד ףיוא טפָא
 .ןעמַארּפָא םיא לָאז רע ,ןעוועג;
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 9שטייד ענייש ַא רעײז ןעװעג זיא טײצײהמחלמרַאפ רעד ןיא עללעצ

 =ַאװ ,עיצַאזילַאנַאק טימ ,ןסַאג עטיוּברַאפ ןוא עטריקורּב ןייש טימ טָאטשגיילק
 ענייש טימ ,גנוטכיײלַאּב רעשירטקעלע ןוא יַאװמַארט ןשירטקעלע ,גנוטייל:רעס
 ףוא ןסיורג ַא טימ ,ןרַאװלוּב ענייש טימ ,"קיַאּפ ןשיזיוצנַארפח ַא טימ ,ןדָאס
 סעיצוטיטסניא-רוטלוק ןוא:טרָאּפס ךס ַא טימ ,"דלַאװ:טָאטש? ןטריוויטלוק ןייש
 =עלַאּב רעשיטָאטש רעצנַאג רעד ןיא טקרעמעג ךיז טָאה רעטציא .וװ .זַא ןוא
 .ןשטנעמ טלעפעג ןּבָאה סע ...טײקנַאטרעד:טינ ַא ,טײקנזָאלרַאפ ַא טײקשיטַאּב
 =רעוער רעטנוױט עללעצ ןיא ןעמוקנָא טעמּכ ןכָאװ ריפ עלַא ןגעלפ ייּברעד

 טרָאד ןכָאװ ריפ יד ןופ ךשמ ןיא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןטסימרוטשדנַאל ןוא ןטסיװ
 ןײגקעװַא םעדכָאנ ךיילג ידּכ ,טנרעלעגסיוא ןוא טעדליפעגסיױא שירעטילימ
 ךיא יױזַא ןוא ערעדנַא ןעמוק דלַאּב ןגעלֿפ טרָא רעייז ףיוא .טנָארפ ןפיוא

 | ...רדסּכ ןעגנַאגעג סָאד
 ךוישרַאמסױרַא ןקידנעטש םעד וצ ךיז קידנקוקוצ ,עטסָאּבעלַאּב ןיימ

 ןעמעװ סָאװ קיניײװ טָאה עכלעװ ,קיזומ רעייז טימ ןקלָאפ עקיזָאד יד ןופ
 :טגערפעג טּפָא רעייז רימ ייּב טָאה --- ,טיירפעג

 ןקלָאּפ ?ןשטנעמ ליפ יװַא ךיז ןעמענ ןענַאװנופ ,רָאטקָאד 'ה ,רעּבָא --

 - !ךרע ןַא ןָא ןוא רועיש ַא ןָא סױרַא ןוא סױרַא ןעיײג ייז קר .ןקלָאּפ ךָאנ
 ןיא טקעלקעג ךָאנ טָאה המחלמ:טלעװ רעד ןופ םלועתיּב םעד רַאפ

 ןרָאוװעג ןשטנעמ ןענייז .ףנַאל ןיא טעּברַא רעד רַאפ רעּבָא ,ןשטנעמ דנַאלשטייד

 .ירעקיניײװ ןוא רעקינייװ ץלַא רעטייוו סָאװ

 :לנאלשטייד ןיא עטסרעװש יד טעמּכ ןעוועג טייצ עקיזָאד יד זיא ללכּב

 *7 ןה טשרעהַאּב ןּבָאה עטעדניּברַאפ יד יו ,םעדכָאנ ,עדַאקָאלּב עשילגנע יד

 זַא ,עגנע ַאזַא ןרָאװעג זיא --- ,ןענילעּפעצ יד ןה ןוא ךעלפיש-רעסַאװרעטנוא
 םעד ןיא "תונוחצנ עשטייד יד .ץָאלעגכרוד טינ טשינרָאג טעמּכ טָאה יז

 ףױא ןלַאפרעדנַאנופ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו ,חרזמ םענע רָאװעג בורח
 ףעד רַאפ ןייז הצפמ טנעקעג סָאמ 'רעגיילק ַא ןיא רָאג טָאה - - ,רעקיטש

 .עדַאקָאלּב רעד ןופ עפָארטסַאטַאק

 צסיורג יד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה עללעצ ןיא םשור ןטסערג םעד

 דײּפש ןוא ללכּב תורוחס טלעפעג טָאה סע .גנורעקלעפַאּב רעד ןופ טיוני

 ?טָארּב=עטרַאקװ םעד ןופ קידנּבײהנָא ,טרינָאיצַאר ןעװעג זיא ץלַא !טרפּב

 =עג ןעמ טָאה ץלַא ףוא .המודּכו ךֹוש ַא ,דײלק ַא טימ קידנקידנע ןוא

 .,ןליפא טייהרעליטש ,ואוו:ץעגרע ןפיוק ."ןייש:גוצעּבז ַא ,ןַײש ַא ןּבָאה טזומ

 .ךכעלניײװעג ַא רַאפ תוחּפה:לכל ,ןעוועג זיא ,שינעּביולרע ןַא ןָא ןטקודָארּפ:זייּפש

 =עג ןּבָאה ,עקיטייז וליפא ,ןײלַא ןשטייד יד לייוו ,ךעלגעממוא טעמּכ ,ןשטנעמ
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 םוכס רענײמעגלַא רעד לָאז עדנַאּבַארטנָאק ןימ ַאזַא ךרוד זַא ,רַאפרעד טגרָאז

 ןײז רַאפ ןטלַאהעג רערעדעי טָאה רעּבירעד ,ןרעװ טרענימרַאפ טינ זייּפש

 :ָארּפ ענױזַא טָאה עכלעוו ,ייצילָאפ רעד םעד ןגעװ ןסיוו וצ ןּבעג ךיילג בוח

 אב רעװש ,רעפױקרַאפ םעד יװ ,רעפיוק םעד ןֹוא טריקסיפנָאק ףּכיּת ןטקוד

 ! טמָארטש
 .לֵאּפ רעקידנגלָאפ רעד לָאז סָאד ןרירטסוליא

 =נשיווצ ַא ךרוד טלײטעגּפָא טינ טָאטש יד ךעלנייוועג זיא דנַאלשטייד ןיא

 "ןיוה ןסיװעג ַא זיּב זַא ,רָאנ סײװ ןעמ ;ףרָאד ןקימורַא םעד ןופ חטש ןקיד

 ףרָאד רעד ןױש טײג רעטײװ ןוא טָאטש רעד וצ סָאד טרעהעג רעמונ

 ףיז טָאה ףרָאד ןקימורַא ןוא עללעצ ןשיװצ ץענערג ןימ ַאזַא ףיוא טָא

 יענעצס ןימ ַאזַא טליּפשעגּפָא ןגיוא עניימ רַאפ

 ?ףרָאדח ןיא ,יורפ ענענָאטעגנָא םערָא עגנוי ַא ןעגנַאגעג זיא "ףרָאדז ןופ

 יַאַּפ ענייז ןיא םרַאדנַאשז רעשטייד ַא ןעגנַאגעג זיא ןגעקטנַא ריא עללעצ ןופ

 ןירַא ןיא יורפ יד יװ .ּפָאק ןפיױא ?עּביהײלעקיּפפ רעד טימ םישובלמ:דַאר

 ךיז קידנקוקוצ ,םרַאדנַאשז רענעבילּבעג ןייטש גנולצולפ רעד טָאה ,טָאטש ןיא

 סָאה רע "7? עשַאט רעד ןיא יז ןעּבַאה סַאװ !טלַאהװ :ןָאטעג יירשעג ַא ,ריא וצ

 עקידכעלייק א סעּפע ענעשעק ןיא היא ייּב היאר רעפרַאש ןייז טימ טקרעמַאּב

 ױרפ יד סָאװ ,לּפע ןלעטימ ַא רַאפ ןיװעגסױרַא דלַאּב ךיז טָאה עכלעוו ,ךַאז

 =ןוא-ןניפ טסָאקעג ךײלג ריא טָאה סָאד !ףרָאד ןיא טפיוקעג אמּתסמ טָאה

 ?גגײלנײרַא ןוא טריקסיפנַאק ןרָאװעג זיא לפע רעד ;ףָארטש קרַאמ קיצנַאװצ

 "רעד רעד ֹוצ טגָאזעג םרַאדנַאשז רעד טָאה ,ענעשעק ןיא ךיז וצ םיא קיד

 יז ךיא עדרעװ ןעטיײװצ םייב !לַאמ עטשרע ס'ריפ סָאדװ :יורפ רענעקָארש

 "! ןעמהענטסעפ ךיוא
 טינ ןפיוק טנעקעג ײרפ ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא טנַאק רענליוו ןיא

 טינ ללכּב דנַאלשטײד ןיא זיא סָאװ ,טיורב-סייװ ךיוא רָאנ ,:ץרַאװש רָאנ |

 ,טשרואו יװ ,ןטרָאס-שיילפ ליפ ןפיוק ךיוא טנעקעג טָאה ןעמ !אצמנּב ןעוועג

 ךיוא טנעקעג טָאה ןעמ .שיילפ עטלקעּפעג ןוא ענעטַארּבעג ,עטרעכיורעג

 םעניילק ןרַאפ ןוא רעײט טסָאקעג טָאה סָאד .ןטקודָארּפ-זײּפש ערעדנַא ןפיוק

 =שטייד ןיא !ןעװעג זיא סע---רעּבָא ,ןּבױהַאּב ֹוצ טינ ןעוועג סע זיא ןשטנעמ

 ּבָאה ךיא .ןפיוק טנעקעג טינ ,ןפָא תוחּפה לכל ,ןכַאז ענױזַא ןעמ טָאה דנַאל

 =נײא םעד ןעמוקַאּב ,ןרעה ןוא ןעז טנעקעג ּבָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ רעּבָא

 יד רקיע רעד ןוא ,ייז ןופ לייט רעסיוועג ַא תוחּפה לכל ,עכייר זַא ,קורד
 "ָארּפיױײּפש ,סָאמ רעשּפיה ַא ןיא ןוא ,ןעמוקַאּב טנעקעג ןּכָאה ,םיריבג?המחלמ

 | ,דצה ןמ ןטקוד
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 =יורג עכעלטע דנַאלשטײד ןיא ןעוועג ןענייז סע זַא ,טרעהעג ּבָאה ךיא |
 .!ןפיוק ץלַא טעמּכ טנעקעג טָאה ןעמ עכלעו ייּב ,תורבח+עדנַאּבַארטנָאק עס
 טינ טלעג ןיײק תוינק ערעייט ענױזַא רַאפ טָאה רעּבָא ןומה רעטמערָארַאפ רעד
 ..יטַאהעג

 דלַאּב רעגנוה םעד ,טגָאועג טושּפ ,רעדָא זײּפש ןיא תוקחד יד ּבָאה ךיא
 ?ףעּביא ןימ טניז םישדח ייווצ ןעגנַאגרַאפ םיוק ןענייז סע :טריּפשרעד ןײלַא
 ןעגייז ןסַאּפַאזיײּפש עטכַארּבעגטימ עניימ עלַא יװ ,טָאטש-עללעצ ןיא ןרָאפ
 ההּפשמ ןימ ןופ ןטעקַאּפ ןעמוקַאּב טלָאמעד ןיוש ּבָאה ךיא .,ןעגנַאגעגסױא
 ןטעקַאּפ לָאצ עסיורג ץנַאג יד ףױא קידנקוק טינ ,רעּבָא ,גרוּברעטעּפ ןופ
 ןטעּביז ַא םיוק ןעמוקַאּב ךיא ּבָאה ,טקישעג ןטרָאד ןופ רימ טָאה ןעמ עכלעוו
 ;םענייא םיוק ןעמוקַאּב ךיא געלפ ןטעקַאּפ עטקישעג ןּביז ןופ .ה .ד ,ייז ןופ לייט
 ןופ ןיּפש ןקישוצ ןּפַאנק ַאזַא יײּב .!ןשטייד יד ןסעגעגפיוא ןּבָאה סקעז
 ַאֹּב טנעקעג ּבָאה ךיא סָאװ ,םעד ףיוא רָאנ ןזיועגנָא ןעוועג ךיא ןיּב ,ןסיורד
 ןופ ןז ןלופ .ןיא טעיד:רעגנוה ַא ןעוועג זיא סָאד -- ןוא ,טלעג רַאפ ןעמוק

 ,טרָאװ
 ךרוד ןרָאלרַאפ ּבָאה ךיא סָאװ ,טליפרעד לָאמ ןטשרע םוצ ךיא ּבָאה ָאד

 וצ ןעמוק רלַאּב טגעלפ טעטימָאק רעד ואוו ,רעגַאל ןופ יגנֹוירפַאּבו ןיימ
 טינ ריר ןייק רָאג ןטרָאד טָאה רעגנוה ןגעװ ;ןקיטפרעדַאּבטױנ םעד ףליה
 / יןייז טנעקעג

 טכַארטַאּב / טסגרע ּבָאה ךיא זַא .לָאמש ױזַא ןעוועג רימ זיא טייצ ןייא
 ןיא ךיז ןרעקמוא קירוצ ןגעװ טכַאמ רעד וצ השקּבַא ןּבעגנָא חוּכמ הלאש יד |

 תונקּת יד טול ,ךיא ּבָאה ,טָאטשײעללעצ ןיא קידנעייז ,לייוו ,סָאלש-עללעצ
 !ןעמוקַאּב .טרָאטעג טינ ןטרָאד ןופ ןטקודָארּפ םוש ןייק ,רעגַאל ןופ

 רעּבָא רימ יב ;ןטלעז טינ רָאג ןעמוקרָאּפ ןלַאפ עניזַא ןגעלפ ללכּב
 םייה רעד ןופ ןעמוקַאּב ןטימ טרעסעּברַאפ לסיב ַא דלַאּב עגַאל יד ךיז טָאה
 - ..לָאמַא ףיוא ןטעקַאּפ עכעלטע

 עטּפיה ַא ןעז וצ לָאמניײא ןעמוקעגסיוא רימ זיא טייצ רעקיזָאד רעד ןיא
 ןענייז עלַא :עסָאש ַא ףיוא טעּברַאעג ןּבָאה סָאװ ,רעדנעלגנע ענעגנַאפעג לסיפ
 ןּבָאה עלַא טעמּכ ;םישוּבלמ עמערַאװ ןוא עיינ ענייש ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג יז

 ,טסואװעג טינ ןּבָאה ענעגנַאפעג עקױָאד יד .קידנעילּב ,טנוזעג ןעזעגסיוא
 רעייז טגרָאועג קרַאטש סָאה יז רַאפ .רעגנוה סנױזַא זיא סָאד סָאװ .,םינּפַא
 .גנוריגער עשילגנעי

 =שטייד ץנַאג) ןיא בגא יװ ,עללעצ ןיא ןבעל עצנַאג סָאד ןיא ללכּב 1
 !רעגנוה ןופ ןכייצ םעד רעטנוא ןענַאטשעג ,דנַאל
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 ,.!טיוט ןיא ןייגרעּבירַא טנעקעג גנירג ןױא רעּבָא טָאה סָאװ ,ןטייקירעװש עסיורג טימ ןּבעלּפָא קירוצ ךיז ןָאלרעד רשפא ךָאנ טָאה סָאװ ןּבעל לַאמינימ ַא ןופ בצמַא וצ ויּב ןעגנַאגרעד זיא סע זַא ,ןרָאװעג בורח טייוו יױזַא תמחלמ:טלעוו רעכעל .קערש רעד ךרוד זיא חוּכיסטעּברַא ןוא =גנוּפַאש ןסיירג ַא ןופ דנַאל ַא
 ..טסעפ גונעג ןסעזעג ךָאנ ןענייז ןרעלָאצנעהָאה יד ןופ סעיצידַארט "עשידנעלרעטָאּפ-טָאנװ יד ןעמעוו ייצ ,ןשטנעמ לסיּב עשּפיה ַא ךָאְנ ןעוועג גנורעקלעפַאּב רעליוויצ רענערָאװעגײרעטיש רעד ןיא ןענייז רעּבָא רַאפ .רעד .ערענָאיצולָאװער א ןרָאװעג קירוצ םישדח עכעלטע טימ ןיוש גנומיטש יד זיא ,ןעועג ןּבָאה רימ יװ ,עימרַא רעד ןיא ,טלגיּפשעגּפָא קרַאטש ךיילג גנומיטש עקיזָאד יד ךיז טָאה קלָאפ ןופ ןזירק עלַא ןיא טינ רעּבָא יי! ךָארּבנעמַאזוצ ןשטייד םענײמעגלַא ןַא ןופ ּבײהנָא ןַא ןזעװעג ןיוש יא סָאד ..ךַאז רעקיזָאד רעד רַאפ שפניתריסמ ןופ דוסי ןשילַארָאמ םעד ןּבָארגעגרעטנוא טימרעד טָאה א "ךַאז רעשטיידא רעד ןופ רשוי םעד ןיא הנומא יד ןּבָארגעגרעטנוא טָאה ,סָאד !דנַאלשטײד ןגעק טקיניײארַאפ ךיז טָאה טלעוװ עצנַאג יד טעמּכ סָאװ ,סָאד -- ,טײז רעדנַא רעד ןופ ,ןוא ,רוזנעל רעשירעטילימ רעש :טייד רעד דצמ ןעגנורענעשרַאפ ןוא ןעגנורענעלקרַאפ עלַא ףיוא קידנקוק טיג ,ןקָארשעג קרַאטש ןּבָאה עכלעו ,טנָארפ ןפיױא תולפמ עשטייד יד סייז ןייא ןופ םלוע ןסיורג םעד ןופ טומ םעד טקירדעג ץרַאטש ןּבָאה ייכרעד | | .,?טיוט=רעגנוה ןופ ןעײרדסױרַא ךיז ןעמ ןעק יװ :טקנוּפ ןייא םורַא טיירדעג רקיע רעד ךיז ןּבָאה ךייר עֶלַא ןוא תובשחמ עלַא |

 םעד ןיא ןטטייד םלוע ןשּפיה ַא ןופ שיצַאטסעּפינַאמ עשיטָאירטַאּפ ַא ןעז וצ עללעצ ןיא ןייז ןיימ ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא ןעמוקעגסיוא זיא רימ
 ,ןטניה ןופ זןַאמ?טײלגַאּבװ ַא ןָא רעגַאל ןופ קעװַא לָאמ ןטשרע םוצ ןיּב ךיא ןעװ ,תחנ ןסיורג ַא טריּפשרעד ךיא ּבָאה ?גנוײרפַאּבז ןיימ ךָאנ ךיילג ,,םֹורַא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טעמוא ןפיט םעד ןּביירטרַאפ עלייוו ַא ףיוא וליפַא טנעקעג טינ טָאה גייצעג-רעּפַאלק עצנַאג עקיזָאד יד רעּבָא | | | ,,"עטָאלפ דנוא עעמֹרַא ןעכיירגיזח רעד ןוא דנַאלרעטַאּפ ןשטייד םעד ,עילימַאפ רעכעל .רעזיק רעד דובּכל ןעיירשעגטוא עשיטָאירטַאּפ טימ ןוא גנַאזעג ןשיטָאיר ?טָאּפ טימ ,גוצלעקַאפ ַא טימ ,קיזומ טימ טָאטש ןופ ןסָאג יד רעּביא ןעגנַאגעג ןיא רעכלעװ ,גָאטסטרוּבעג סגירעזייק רעד ןופ רעדָא סרעזייק םעד ןופ טנױָא
 ' -  ,ףעקיוה ...ןיימ ןעמוקעגניהַא זיא ואו ,טקוקעג ?םורַא עליו עלַא ךיז ּבָאה ךיא זַא ,ןרָאװעג טגייוװעג ױזַא ןיִב ךיא סָאװ וצ
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 =קערידײײצילָאּפ םייּב ןדלָאמעג ךיז ךיא ּבָאה גָאטייּב רעגייז ַא 12 טקנוּפ
 ןסייוו ןסיורג ַא טימ ןַאמ רענעסקַאװעג ךיוה רעטלַא ןַא ןעוועג זיא סָאד ,רָאט
 רעכלעװ ,דרָאּב רעסייװ רענערָאשעגרעטנוא ַא טימ ,ּפָאק םענערָאשעג:ץרוק
 העכיז ,ךיוה טדערעג טָאה רע .ףייטש ןוא ךיילג שירעטילימ ןטלַאהעג ךיז טָאה
 .ךיז קידנלייא טינ ןוא

 טירט עקיניא טכַאמעג רע טָאה טעניּבַאק ןייז ןיא ןײגנײרַא ןיימ יב
 יד טקירדעג ,רימ טימ טסיײגַאּב ךעלצרעה רעײז ךיז טָאה ,ןגעקטנַא רימ
 טָאה ןַאד .טקנַאדַאּב ּבָאה ךיא .רַאגיצ ַא טגיײלעגרָאפ .ןציז ןטעּבעג ןוא טנַאה
 :רַאגיצ ןייז קידנדניצנָא ,טגָאזעג רע

 ;טגָאז ןעמ !טרעהעג ליפ יֹוזַא ךייא ןגעװ ּבָאה ךיא ! רָאטקַאד יה --
 זנוא ייּב ןליפַא זיא עכלעוו ,גנודליּב עקיטייזליפ עסיורג ַאזַא טציזַאּב ריא זַא
 ןנוא ייּב ןעמענרַאפ וצ רָאפ רעּבירעד ךייא גייל ךיא ,ןטלעז דנַאלשטייד ןיא
 ףיא טנעק --- רעלעטיּפש ירד ןּבָאה רימ :טליװ ריא טמַא ןכלעו עללעצ ןיא
 --..רעדָא ייז ןופ זיא סע ןכלעוו ןיא רָאטקַאד-ףעש ַא ןופ עלעטש יד ןעמענרַאפ
 ןעמעגרַאפ טנעק ריא -- ןעװעג ףיסומ קידנעוט טכַארט ַא לסיּב ַא רע טָאה
 .עיצַארטסינימדַא רעזנוא ןיא עלעטש=ןטמאַאּב ערעדנַא זיא סע עכלעוו ַא

 גנונעכייצסיוא רענעטלעז רעקיזָאד רעד רַאפ זַא ,ןענַאטשרַאפ ּבָאה ךיא
 ןלעפ סָאד יװ ,תולעמ ענעגייא עניימ יֹזַא טינ ןעקנַאדרַאפ וצ ךיא ּבָאה
 ןעמֹוקַאּב טלָאװעג רעיײז רימ ךיז טָאה רעטייוו ,,דנַאלשטיײד ןיא ןשטנעמ
 ,טרַאגעג רעייז ּבָאה ךיא סָאװ ,ןוא ןטעּברַא ןענעק טלָאװ ךיא ואוו ,עלעטש ַא
 .ןּבעל ןקיטרָא ןכעלרעניא םעד טימ ךיז ןענעקַאּב

 יד ןוא עשטייד יד ןּבָאה רימ סָאװ ,הצע יד טקנעדעג רעּבָא ּבָאה ךיא
 טדימשעגוצ ןרעו טינ ריא טליווװ : ןבעגעג םוטעמוא םיריוטקָאד ענעגנַאפעג
 / !א!טסניד םוצ גוט סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאפ סױרַא טינ ךיז טזייוװ ,טרָא םוצ

 ןרעוו יןטיּבעגּפָאז דלַאּב לעװ ךיִא זַא ,טפָאהעג ןַאד ךיא ּבָאה םעדצוח
 רעדניק עניימ סָאװ ןגעװ ,דנַאלסֹור ןיא ריציפָא םענעגנַאפעג ןשטייד ַא ףיוא
 טלָאװ ןפוא ַאזַא ףיוא .טימַאּב רעייז טסלָאמַאד ךיז ןּבָאה גרוּברעטעּפ ןיא
 ,יברוּברעטעּפ ןיא ןרָאװעג טקישעגּפָא ןוא טײרפַאּב ןתמא ןַא ףיוא ךיא

 רָאטקעריד:ײצילָאּפ םעד ןופ גָאלשרָאפ םעד ףיוא ךיא בָאה רעּבירעד
 :טרעפטנעעג

 ןקידריווסנביל רעייז רעיא רַאפ ,רָאטקעריד יה ,רעײז ךייא קנַאד ךיא --
 טלַאה ךיא סָאװ ,םעד ּבילוצ ןעמעננָא ןלעװ ךָאנ טלָאװ ךיא ןכלעוװ ,גָאלשרָאפ
 ןיא טייצ רערעווש ַאזַא ןיא ןטעּברַא וצ בוה ןיימ רַאפ סָאמ רעסיוועג ַא ןיא סע
 / ףיימ ןופ לײט ןטסערג םעד טימ ןעקנַאדרַאפ וצ ּבָאה ךיא ןכלעװ ,דנַאלַא
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 ןוא קנערקיץרַאה ןיימ ןופ רעטציא רעּבָא ךיא דײל רעדײל !ןענעק ןוא ןסיוװ
 =רעד ךיוא ןומ ךיא ..!ןעמעננָא טינ גָאלשרָאפ רעייא ןליוו ןטסעּב םייּב ןעק
 קרַאטש ֹוצ ךיײא ןעמ טָאה תולעמ ענײמ זַא ,רָאטקעריד 'ה ,ןקרעמַאּב ייּב
 יו ןעוועג םזגמ

 :טגָאזעג טָאה רָאטקעריד רעד

 רעיא ןגעװ רימ טָאה טַאר-ץיטסװי 'ה רעד ;רעײז רעױדַאּב ךיא ---
 /ףיא רעכלעו ןגעװ ,"המווג, יד טגנַאלַאּבנָא סָאװ .טלײצרעד עי סעּפע קנערק
 ,ץלַא ןעעז ,ןטסיצילַאּפ עשיסיירּפ ,רימ זַא ,ר"ד יה ,ןגָאז ךייא ךיא זומ ,טדער
 ירעטנוא קיטומטוג רָאטקעריד רעד טָאה ייּברעד י..ץלַא ןסייוו ןוא ץלַא ןרעה
 ...טלכיימשעג

 =ֹצג ערעדנַא טימ ךיײלגרַאפ ןיא  "תוחנה} עסיוװעג ןעמוקַאּב ּבָאה ךיא
 יַאב ַא ןָא ,ןריצַאּפש ֹוצ ןרָאװעג טּבױלרעד רימ זיא ,לשמל ,ױזַא ;ענעגנַאפ
 ןרָאפמורַא ו ןליפַא ןוא רעדלעוו עקימורַא עלַא ןיא ,טָאטש ןסיוא ןַײש ןרעדנוז

 רעדלעװ יד ןיא ןריצ ַאּפש םעד עגונּב ..ךעלטעטש עקימֹורַא עטסטנעָאנ יד ןיא
 ,ןסָאנעג ליפ רעייז ךיא ּבָאה

 ןיא ןײז ןײמ ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש ךיא ּבָאה רעּבָא ללכּב
 טָאהעג ךיא ּבָאה "סָאלש, ןיא תעשּב .טײקמַאזנייא ןיימ ןליפ ןּביֹוהעגנָא עללעצ
 טנגעגַאּב ןעמ עכלעוו ,טפַאשלעזעגיעטילע ןַא גנודליּב ןוא ץנעגילעטניא עגונּב
 ןרעה ענעמונרַאפ קרַאטש יד ץוח ,עללעצ ןיא ָאד ךיא ּבָאה ,ןטלעז רעייז ללכּב
 ערעיײז טימ עדנײמעג רעשידי רעד ןופ רעײטשרָאֿפ ןקיטרַא םעד ןוא עפַאי
 טרילָאזא ןצנאגניא טעמּכ ןעװועג ןיִב ךיא (* !טַאהעג טינ םענייק ,תוחּפשמ
 :נײמעג םוש ענייק ּבָאה ךיא רעכלעוו טימ ,גנורעקלעפַאּב רעקיטרָא רעד ןופ
 ,ףימ ןופ טקורעגּפָא בגא ךיז טָאה עכלעוו ןֹוא טַאהעג טינ םיגינע עכעלטפַאש
 ,לדײא רימ וצ ןעמונַאּב ךיז טָאה םלוע רעד .םענעגנַאפעג ןשיטילָאּפ ַא ןופ יו
 סָאד .!אשמו=עגמ םוש ןייק רימ טימ קידנּכָאה טינ ,ןטיוװ ןופ ,טלַאק רעּבָא
 לסיּב ַא וצרעד טייצ רעד טימ ךיז ּבָאה ךיא ויב ,טקירדעג קרַאטש רימ טָאה
 .!ףוס ןויּב ןטילעג רעּבָא ךיא ּבָאה ןופױעד ןדייל ;טנייװעגוצ

 ןפיוא רעדָא רעדלעװ עטריוויטלוק ןייש ,ענייש יד ןיא ןעגנַאגריצַאּפש יד
 ץנַאג טכַאמעג ,ךעלגעטיגָאט ,קידנעטש ךיא ּבָאה ךייט םעגײש םעד ןופ געדּב

 סָאװ ,םרח םעד ןוֿפ ןקערשּפָא טזָאלעג סינ ךיז ןכָאה עכלעװ ,ןשטײד עקיצנײא יד (* |

 ףעקיטרַא רעד ןופ רעציזרָאֿפ רעקידריװסנביל רעד ןעװעג ןענײז ,ןגעלעג הרימ ףיוא זיא

 ףימ ןגעלפ עכלעװ ,יורפ עטרעעג ןַײז ןוא עיצאזינאגרָא (רעשיגאמעדייש) רעשיטַארקָאמעד-לאיצַאס

 ,ם"ה רעד ןיא וליפא ןכוזַאּב
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 ײַאד ּבָאה ךיא) ןּביירש וצ ידּכ ,טייצ עיירפ יד טצונעגסיוא ּבָאה ךיא ,ןײלַא
 זיא ,רעטײװ סָאװ רעּבָא ,ןענעייל וצ ןוא (שידיי ןּביירש ןּבױהעגנָא טסלָאמ-
 טקנעּבעג רעײז טרּפ םעד ןיא ּבָאה ךיא ןוא רעקיטעמוא ץלַא ןרָאװעג .רימ }

 .."סָאלש} ןכָאנ

 =עמוא ,רעמַאזנייא ןיימ םישדח  ףניפ עצנַאג ףיוא ןגיוצעג ךיז טָאה ױזַא
 ,ןטייוװצ םעד וצ ךיילג ןעוועג זימ גָאט ןייא ואוו ,טָאטש=עללעצ ןיא ןּבעל רעקיט
 .רעסַאװ ןּפָארט ייווצ יו

 =ער רעד ףיוא ןענופעג ךָאד ךיז ּבָאה ךיא ואוו ,ָאד .קידריװקרעמ ןוא

 =ןוורענ ןיימ יװ ,טריּפשעג שדוח ןכעלטיא טימ ךיא ּבָאה ָאד ,טייהיירפ רעװיטַאל-
 םעד ןופ גנוקריו רעד רעטנוא טלסיירטעצ רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעװ םעטסיס
 שינעקנעּב רעקידנסקַאװ רעד ןופ ןוא טיהיירפ עלופ יד ןסינעג ןענעק טינ
 םעד ןופ טײקטסואװַאּבמוא יד ..טעּברַא רעשימײה רעד ןוא םייה רעד ךָאנ

 .ןקָארשעג רעייז רעּבירעד ךימ טָאה דיתע ןטנעָאנ

 זיא החונמםוקמ רעקיצנײא רעד ןוא רעניימ טסיירט רעקיצנייא רעד
 רַאפ .העש עכעלטע ךעלגעט:גָאט טכַארגרַאפ ּבָאה ךיא ואוו ,דלַאװ רעד ןעוועג
 :טסּברַאה ןלעג םעד ןופ טײקניש ערַאברעדנואװ יד ךיז טָאה ןגיוא עניימ
 רעטעּפש ןוא דלַאװ-רעטניװ ןסיײוו םעד ןיא ןטיּבעגרעּביא ןייווכעלסיּב דלַאװ
 טייקנייש יד ןוא טײקליטש יד טָאה קידנעטש ;דלַאװ:גנילירפ םענירג םעד ןיא

 רעפיט רעד ןיא ,ָאד ךיז טָאה ךיא .טסײרטעג ןוא טקױרַאּב ךימ דלַאװ ןופ-

 רעצנַאנ רעד ןופ לייט רעקידעּבעל סלַא טליפעג ,דלַאװ ןופ טײקמַאזניא
 הרוחש:הרמ יד רימ ןופ ןּבײרטרַאפ טגעלפ ליפעג עקיָאד סָאד ןוא רוטַאנ
 ,.טײקנזָאלרַאפ ןוא טײקמַאזנײא רעשיטָאטש רעד ןופ

 ךלַאּב ..1917 רָאי עיינ סָאד טנגעגַאּב ךיא ּבָאה קיטעמוא ןוא ליטש

 טָאה ןעמ ..גנילירפ ןקידנרעטנעענרעד ךיז םעד ןופ םינמיס ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה
 גרוּבנעדניה ןכלעוו ,(עוויסנעפָא) לַאפנָא-גנילירפ ןסיורג ַא חוּכמ ןדייר ןעמונעג

 ..המחלמ רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ טעװ רעכלעוו ןוא וצ טיירג ףרָאדנעדול ןוא

 ךס ַא ןּבָאה -- ךָאד ןוא טסואװעג טינ טשינרָאג רענײק טָאה טמיטשַאּב

 ןּבָאה עלַא .ךַאז רערעכיז רענעסָאלשַאּבַא ןגעוו יו ,טדערעג םעד ןגעוו ןשטנעמ:

 | ..טרַאװעג סעּפע ףיוא
 :יינ םעד ייּב רקיע רעד ,םלוע ןשטייד םעד ייּב טומ רענעלַאפעג רעד

 יָאְד יד תמחמ ןה ןּבױהעג ךיז סָאה ,םלוע ןקיזָאו םעד ןופ לייט ןשינעטסַאד

 עכלעוו ,ןטַאמרַאה עשטייד עקידנסישײטײװ יד תמחמ ןה ןוא ןעגנַאלק עקיז

 ,יוירַאּפ ןסָאשַאּב טסלָאמַאד ןיוש ןּבָאה
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 "שימ זיא ,חמשג עשטייד יד ןליפוצנָא ןּבױהעגנָא טָאה סָאװ ,שואי רעד
 ןביוהעגפיוא רעדיװ ךיז טָאה טרָא ןייז ףיוא ןוא ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ לָאמַא
 "װ ,טָאה רעכלעוװ ,םויטָאירטַאּפ ןשטסיניװָאש ,ןטצײרעג ןופ עילַאװכ עַײנ ַא
 טײױּב טּפַאכעגמורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ,(זָאכיסּפ:ןסַאמ) תעגושמ:ץוּביק ַא
 יד ,רעייפ םַאלפ ַא יװ ,ןזָאלּבעגרעדנַאנופ ייז ייּב טָאה ןוא קלָאפ ןופ ןזיירק
 פכלעװ ,תולוק עכעלטפַאשנדײל יד .אנוש םֹוצ המקנ ןוא האנש ןופ ןליפעג
 צקיזָאד יד ייּב ,גנוגערפיוא רעקרַאטש תמחמ ןסירעגרעּביא טּפָא ךיז ןבָאה
 ףביּפשַּפָא ,טלַארטשעג ןוא טלקניפעג ןּבָאה עכלעװ ,ןגיוא עטכייפ יד ;ןשטייד
 'םעד ןופ ןוא האנש רעכעלקערש רעד ןופ רעייפ ןטסקיניײװעניא םעד קידנעל
 וצ ןוא עקידעּבעל וצ יד ;םיא ןָא ןייז םקונ דלַאּב ךיז ןענעק ןופ ףמוירט
 רעקיזָאד רעד ןופ גנוטײרּפשרַאפ ןופ טייקכיג יד ,עיצַאלוקיטסעשז עקרַאטש
 =יטטיניװַאש רעד ףיוא ןעמוקפיֹורַא סָאד --- םלוּכ לעו ,גנומיטש רעשירעגירק
 ֵײַעג טָאה ץלַא סָאד -- ,ןדײר ןּבײהנָא טינ לָאז ןעמ סָאװ חוּכמ עמעט רעש
  טשרעהַאּב טָאה רעכלעוו ,תעגושמ-ץוּבק ןתמא ןַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגָארט
 | .!קלָאפ ןופ ןסַאמ עטיירב טנעמָאמ םענעי ןיא

 .:ןטייקיגײלק ײלרעלַא ןפיוק געלפ ךיא ואוו ,סָארק ַא ןיא ןײרַא יג ךיא
 רעד ןיא ןלַאפעג זיא ןַאמ סעמעװ ,הנמלַא עסואימ ןייק טינ רָאג ןוא עגנוי יד
 ןדײר וצ םינוק עריא טימ טַאהעג טלָאה קידנעטש תמא טָאה עכלעוו ,המחלמ

 ףענעגנַאגעגנײרַא רימ רַאפ טשרָאקַא רעד וצ ךיז טדנעװ ---- ,קיטילָאּפ ןגעוו
 .ןוא טַאדלָאס . הרימש ַא ןופ גנוטײלגַאב ןיִא רעגַאל ןופ ענעגנַאפעג עפורג
 | :טגָאז

 שב ןגרָאמ?טנייה ,!וירַאּפ ןיֹוש ןסישַאּב רימ ?טרעהעג טָאה ריא --

 .!טקידנערַאפ זיא המחלמ יד !טינ רימ ןפרַאד רעמ ןוא !עלַאק רימ ןעמ
 עריא .,לרעייפ רעטוג ןייק טינ ַא ןטכיולעגפיוא ןגיוא עריא ןיא טָאה ייברעד
 : ,טלכײמשעג שינָאריא ןּבָאה ןפיל

 .:לכיימש ַא טימ ןפורעגּפָא ךיז טָאה רענעגנַאפעג רעקידנדייר-שטייד ַא
 | .1 קידהנּכס יֹזַא טינ ךַאז יד זיא רשפא ןוא ---

 .ךוא לּברַא ןרָאפ ןָאטעג יצ ַא ןטניה ןופ םיא טָאה טַאדלָאס"הרימש רעד = |

 ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא רע
 .םָעד ו וצ ךיז ןּבָאה ,םָארק ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןשטייד עכעלטע יד

 * :ןטסיופ עטשטעװקרַאפ ןוא תולוק טימ ןָאטעג ףרָאװ א םענעגנַאפעג
 א טינ טקעמש ךייא סָאװ ,סָאד ןיא טינ טּבױלג ריא !ַאהַא - -

 :ןָאטעג יירשעג ַא טָאה טַאדלָאס:הרימש רעד
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 רע טָאה ,שטייד יד וצ ךיז קידנעוט רעק ַא ,ןוא .-- !קִיּור !טלַאה ---

 :ןָאטעג יירשעג ַא ,טנעה עדייּב ןיא סקיּב םעד קידנעמענ ,לוק ןגנערטש ַא טיִמ
 לעװ ךיא !ןשטיײד ךָאד ןענייז רימ ? ענעגנַאפעג .ןגָאלש טליוו ריא ---

 | .!ןסיש ןזומ
 ,עקרעמערק יד ןָאטעג ףרָאװ ַא ט טַאדלָאס:הרימש םעד וצ ךיז טָאה ָאד

 ,טָאה ןוא ןגיוא עקידנעקנופ האנש ןופ טימ ןוא ןטסיופ יד טימ ,הגמלַא יד
 .;טגָאזעג ,סעּכ טימ קידנעיירש

 ײװ ,טוג ֹזַא ןיוש זיא עלַאק זַא ,תוחפה לכל ײז טגָאז רעּבָא --
 ןיא ןָאדנַָאל ןסישַאּב ןטרָאד ןופ לייו ,טינ עקַאט רימ ןפרַאד רעמ !ערעזנוא
 ,הצע ןַא ןּבעג ןיוש ךיז רימ ןלעװ ,רעטייװ ,ןָאדנָאל ןופ .,!טייקיניילק ַא ךָאד
 האנה ןלָאז ײז ,ןַאמ?טײלגַאב 'ה ,סָאד ייז טגָאז !קרָאײוינ ןכיירגרעד וצ יו
 ..! ןבָאה

 נָא רעטמירַאּב רעד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ,ץרעמ ּבײהנָא ,םעדכָאנ דלַאּב
 רעד ."ענרַאמ עטצעל ידװ רעדָא ,(עוויסנעּפָא;ץרעמ יד) ףרָאדנעדול ןופ לַאֿפ
 :חגרדמ עטסכעה ןייז טכיירגרעד ַאד טָאה ןשטייד יד ןופ זַאכיסּפ-המחלמ רעינ
 סָאד טעװ עכלעוו ,"זירַאּפ ףיוא עוויסנעפָאװ רעד ןגעו טדערעג רָאנ טָאה ןעמ
 ..טלָאװעג ױזַא ךיז טָאה סע לײװ ...לײװ ,ןּבעגנייא דנצנעלג ךיז סיוועג לָאמ

 עכעלטע ןרעװ ןעגנַאהעגסױא ןגעלפ עכלעוו ,סעמַארגעלעט עלעיציפָא יד
 רעטסערג רעד טימ ןטרַאװּפָא ןשטנעמ עסַאמ עסױרגיא טגעלפ ,גָאט ןיא לָאמ
 =ליפש עטקעטשעגנָא טימ סעטרַאק עשיפַארגָאעג יד ףיוא קידנזײװנָא ,דלודעגמוא
 :עט יד ןענעײלרעּביא םעד ךָאנ ,עימרַא רעשטייד רעד ןופ גנוגעוװַאּב יד סעק
 סע רע ואוו ,ןייז לּפלפמ ךיז ןשיװצ ןשטנעמ סעּפורג ךיז ןגעלפ ,סעמַארגעל
 ..ןגרָאמ ףיוא ןטרַאװרע ףרַאד ןעמ סָאװ ןוא טייג

 יד טימ רָאנ טצינערגַאּב טינ ךיז טָאה גנומיטש עטגערעגפיוא עקיזָאד יד = |
 יד וליפַא ןוא עטסכעה יד טכיײרגרעד טָאה רָאנ ,ןטכיש-סקלָאפ עטשרעטנוא
 .ןזיירק "עטסכעהרעלַאװ

 ךיז טָאה עכלעו ,עמַארגעלעט עלעיציפָא עדנגלָאפ יד טזײװַאּב סָאד
 .יט) לֹטעלּב ןלעיצניװָארּפ םעניילק ַא ןיא טײהרעטקרעמַאּב טינ טשטילגעגכרוד
 | :(?רעירוק רעגניר

 טעװ ,ןגרָאמ סנטסטעּפש ,טנייה *!זירַאּפ ןופ ןרָאהט ןעד רָאפ ןעהעטש ריווא
 רעד ןופ גנוּבײרשַאּב עקידתויטרפּ ַא רעטייוו טייג ןַאד !ןרעװ ןעמונעג טָאטש יד
 ,ט01/סנזמ 11--זסע2 ,עמַארגעלעט יד ןעוועג זיא ןּבירשעגרעטנוא .טכַאלש רעסיורג

 ןיא ןרָאװעג טקישעגרעדנַאנופ תועמשמ זיא עמַארגעלעט עלעיציּפָא ַאזַא
 גנולצולּפ גָאט ןּבלַאה ךָאנ ךיז טָאה עיצַאוטיס יד רעּבָא יװ ,ןעגנוטייצ עלַא)
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 ,גנודנעװ עטכעלש ַא לייח ןשטײד םעד רַאפ ןעמונעגנָא טָאה ןוא טרעדנעעג
 ןלעיצניוװָארּפ םעניילק ַא ןיא .ןפורעגּפָא ךיילג עמַארגעלעט עקיזָאד יד ןעמ טָאה
 ..ןזָאלעגכרוד קידנליװטינ םינּפַא סָאד ןעמ טָאה רעּבָא לטעלּב

 ,עװיסנעּפַא רעשטייד רעד ןופ טקנוּפ רעטסכעה רעד ןעוועג זיא סָאד
 שָאפ .געג סָאװ ,ץענ םעד ןיא עימרַא עשטייד יד ןגױצעגנײרַא סָאה רעכלעוו |

 ,טײרּפשעגסױא ריא רַאפ טָאה
 גַאװ ןשיפרָאדנעדול םעד ןופ ףוס ַא ןופ ּבײהנָא רעד ןעװעג זיא סָאד

 .ימ ןשטייד ןקיטלַאװג םעד ןכָארּבעצ ןוא ןכָארּבעג טָאה רעכלעוו ,ליּפש-ץנַאּב
 יו ךיז טָאה רעכלעוו ,תעגושמץוּביק רעשיטסיניװָאש רעד ..תֹוּכ ןשירעטיל
 רעשירעטילימ רעכעלקערש רעד רעטנוא זיא ,דנַאלשטיײד ןיא טײרּפשרַאפ רעד
 ,יוׁשֹוצי ןפיט ַא תומשנ עכעלקילגמוא יד ןיא קידנזָאלרעּביא ,רעּבירַא ךיג הלּפמ
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 .גנּויירּפַאּב ןיימ
 =רעצ ,גרעּבסגיניק ןיא םינקסע עשטייד:שידיי ןופ ןעגנוגנערטשנָא עלַא

 -ניא עשיגרענע יד רעּצָא רקיע רעד ,ךימ ןעײרפַאּב ֹוצ ןיימ-םַאיטרופקנַארפ ,ןיל
 =לּכיףוס ןּבָאה ,ןהָאק רַאקסָא טַאטוּפעד 'ה ןופ גַאטסכײר ןיא סעיצַאלעּפרעט
 ,גנוײרפַאּב ןיימ וצ טכַארּבעג ףוס

 / ישך1יירפ רעײז רָאטקעריד-ײצילַאּפ רעד רימ טָאה 1918 ץרעמ ּבײהנָא ןיוש
 ָּאה ךיא .ןרעװ טײרפַאּב "ןכיגניא רָאגפ לעװ ךיא זַא ,ןעוועג עידומ ךעל
 ןיא תעל-תעמ ַא ןּביילּב וצ ןרָאפקירוצ םייּב ןּביױלרעד רימ לָאז ןעמ ,ןטעּבעג
 םינקסע עקיטרָא יד ייּב טלָאװעג ּכָאה ךיא ואוו ,גרעּבסגיניק ןיא ןוא ןילרעּב
 יז טימ ךיז ןיז בשיימ ןוא םבצמ םענײמעגלַא םעד ןגעו ןרימרָאפניא ךיז
 ,םינינע עכעלטפַאשלעזעג ענעדיישרַאּפ הֹוּכמ

 =װ ,רעּבָא רעדײל ,ןרָאװעג טקידירפַאּב זיא עגיימ השקּב עקיזָאד יד
 :לעצ ןיא ןייז ןיימ טרעגנעלרַאפ סָאד טָאה ,ןזיװעגסױרַא םעדכָאנ ךיז טָאה סע
 =ץעגקירוצ טזומעג טָאה ןינע רעצנַאג רעד לי ,שדוח ןצנַאג ַא ףיוא טעמּכ על
 .ןצנַאטסניא ןשיטַארקָארויּב ןרעווש םעד ןכַאמכרוד לָאמַא ךָאנ ןוא ןרעװ טקיש
 | | .געוו

 ףניירפ עטלײצעג ענײמ טימ טנגעועגּפָא ךיז ךיא ּבָאה לירּפַא ּבײהנָא
 ןייק ןרָאפעגקעװַא ןיּב ןוא ,ןַאּב םוצ טײלגַאּב ךימ ןּבָאה עכלעוו ,עללעצ ןיא |

 | ,ןילרעּב
 רָאנ ןעק טפַאשנעגנַאפעג רעגנַאל ַאזַא ךָאנ טייהיירפ ןופ ליפעג סָאד

 .טּבעלעגרעּביא סָאד טָאה סע רעװ ,רעד ןצַאשּפָא
 צטכעלש יד .ןדנואװשרַאפ לָאמַאטימ ןיא הרוחשיהרמ עצנַאג ןיימ

 ןלַאפרַאפ ןענייז ,ןקָארשעג טייצ .רעטצעל רעד ןיא ךימ ןּבָאה עכלעוו ,תובשחמ
 .רעקינוזַא ,רענייש ַא ןעוװעג זיא גָאט רעד .ןרָאװעג

 קרַאטש ןיוש ךיז טָאה ,ןרָאפעג ןיּב ךיא ןכלעוו ןיא ,גוצ:לַײא םעד ןיא
 =ָאגַאװ יד :דנַאלשטײד ןופ ןּברוח רעלעירעטַאמ רעסיורג רעד ןליפ טוָאלעג
 רעטַײװ .טסעפ גונעג טינ ןסעזעג ןענייז ךעלטנעוו יד ,טעפירקסעג ןבָאה סעּנ
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 טגעלפ ןעמ ןוא יטָאמָאקָאל רעד ןרעו עילַאק העש 5--4 עלַא טעמּכ טגעלפ
 ױעדָא רערעדנַא ןַא ןעמוק טעװ עיצנַאטס רעטנעָאנ רעד ןופ זיג ,ןטרַאװ ןזומ
 ,..ןטכיררַאפ וצ םיִא רעקינכעט ןעמוק ןלעװ סע זיּב

 גנוקיטעּפשרַאפ ַא טימ טכַאנײּב טעּפש ןעמוקעגנָא ךיא ןיב ןילרעּב ןיא

 10 העש ַא ןופ
 .טעמוא רעכעלּבײרשַאּבמוא ןַא טשרעהעג טָאה ןילרעּב ןיא
 ןענײז ןשטנעפ .טָאטש עקידנעילּב יד ןרָאװעג ןיא טסיװ ןיא טסופ

 םלוע רעסיורג רעד :טנטָאש יד יװ ,קידנגייווש בוריּפײלע ןעגנַאגעגמורַא
 טריּפשעג ןיוש עּבָא טָאה רע ,טסואװעג טינ סיוועג ףיוא רשפא ךָאנ טָאה
 ןיִּב ךיא ןכלעוו ןיא ,לעטָאה ןסיורג םעד ןיא ..עטָארטסַאטַאק עטנעָאג יד
 ,.םיורעג יװ רעמ ןעװעג זיא ,ןרָאפעגנײרַא

 ,עטנַאקַאּב עכעלטע טימ ןעזעג ךיז ּבָאה ךיא יו ,םעדכָאנ ,ןגרָאמ ףיוא
 ,גרעּבסגיניק ןיא רעטײװ ןרָאפעגקעװַא ךיא ןיּב

 טלסײרטעצ רעגרע ךָאנ ןעוועג זיא גרעבטגיניק---ןילרעּב ןַאגנזיא יד
 ןייק ןעמוקעג ןיּב ךיא רעכלעוו טימ ,ןילרעּב--רעװָאנַאה ןַאּב יד יװ ,בורח ןוא
 רעײז טימ .ןלעטשּפָא ויטָאמָאקָאל רעד ךיז טגעלפ עליײװ עלַא :ןילרעב
 ,גרעּבסגיניק ןיא ןעמוקעגנָא "גוצ-לייאק רעד זיא גנוקיטעפשרַאפ רעסיורג ַא

 יַאב םעד ײב תעל:תעמ םעניישרעדנואו ַא טכַארּברַאפ ךיא בָאה ָאד
 יה ןוא סקרַאמ טָארנעיצױעמָאק יה ןקסע ןוא טסיטנַאניפ ןשידיי:שטייד ןטסואוו
 'ה ,"ןערוי ןעשטייד רעד ןייארעפ:ספליהפ ןקיטרָא םעד ןופ רעציזרָאפ םעד
 םעד ןיא ןעמונעגפױא קיצרַאה רעיײז עדײּב ךימ ןּבָאה עכלעװ ,ןַאמלערעּפ
 ,תוחּפשמ עטרעעג ערעייז ןופ זיירק

 זַא ,ןיװעגסױרַא ךיז טָאה ןענוקדייא ןוא גרעּבסגיניק ןשיװצ געוו ןיא
 ןבעגעגקעװַא ןכַאז ענימ ּבָאה ךיא ואװ ,עיצנַאטס רעד ףיוא גרעגטגיניק ןיא
 םעגעסָאלשרַאפ ןײמ ןופ ןעמ סָאה ,(ןטלַאהַאּב וצ) "ןערהַאװעּבפױא םוצח

 .ַאּפ ןיא ןעמוקַאּב ּבָאה ךיא עכלעװ ,זײּפש עצנַאג יד טעבוגעגסױרַא ןטסַאק
 ..עללעצ ןופ הָיפּפָא ןיימ רַאּפ ױנַאלסור ןופ ןטעק

 עקידהמחלמרַאפ עכעלרע יד טנעקעג סוג טָאה רעכלעװ ,רימ רַאפ
 ןשילַארָאמ ןסיורג םעד ןופ ןמיס רעטשרע רעד ןעוועג סָאד זיא ,דנַאלשטייד
 ..דנַאלשט יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ויא רעכלעוו ,ןּברוה

 ּבָאה "ןענוקדיײאז עיצנַאטס:ץינערג רעד ףױא םורַא העש רָאּפ ַא ןיא
 .םעד ןיא ןגייצרעּביא ךיז לָאמ ןטייװצ םוצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג ךיא

 .ןוײר יד רַאפ לַאז ןסיורג םעד ןיא ,ןענוקרייא ןיא לַאזקָאװ םעד ףיוא
 ירעטנוא טגעלפ ןעמ ואוו ,רעמיצ רעטכייל ןימ ַא טלעטשעגפיוא ןעוועג זיא ,עד
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 "רעד זיא סע ןעװ .ןײלַא יז ךיוא רָאנ ,עדנזייר יד ןופ ןכַאז יד רָאנ טיג ןכוז

 ?רעגנוי רענייש ַא ןוא רעכיוה ַא ,לעמעפדלעפ רעד ךימ טָאה ,רימ וצ ןעגנַאג

 ירַאּפ זנוא רעטניה רָאנ טָאה רע יװ ,רעמיצ ןקיזָאד םעד ןיא ןטעּברַאפ ,ןַאמ

 :הלאש ַא טימ טדנעװעג רימ וצ ךיז רע טָאה ,ריט יד ןסָאלש

 ! ןעללָאצרעּפ וצ סַאװ ,יז ןעּבַאה ---

 :טרעפוגעעג ּבָאה ךיא

 !ןיינ --
 !ןעּבַאה ךָאד יז ןעססימ סַאװטע ,רױעה ןיימ ,עטטיּב ,רעּבָא ---

 :טגָאועג ּבָאה ךיא
 ,שינעגנעפעג ַא ןופ םוא ךיז רעק ,ןכַאז קינײװ רעייז ללכּג ּבָאה ךיא ---

 ! עדנַאּבַארטנָאק ןּבָאה ךיא לָאז ןענַאװנופ ,רָאי ַא רעּביא ןסעזעג ןיִּב ךיא וואו

 :טרעפטנעעג לוק ןיא סורדרַאפ ןסיוועג ַא טימ טָאה לעּבעפדלעפ רעד

 ?ספירש ,.םוא ...רעּכַא ,רעיה ךיז טלעדנַאה עדנַאּבַארטנָאק םוא טכינ ---

 -- ןעּבעג ...ריפַאד סַאװ זומ ןַאמ---.ןעכיילגרעד דנוא טכיילליפ רעכיב ,עקיטש

 עדרעװ טסגָאז --- ..טנַאה יד טלעטשעגסיוא לכײמש ַא טימ רע טָאה ייּברעד

 יייןעססימ ןעמהענגַאלשעּב עקיטשטפירש עללַא ךיא

 ןתמארעדניא ּבָאה ךיא זַא ,טנַאמרעד טנעמַאמ םעד ןיא ךיז ּבָאה ךיא

 ןלָאז ײז בוא ,ןרעװ ןלַאּפרַאפ ןלעװ עכלעוו ,ןדי-בתּכ ערענעלק עכעלטצ

 ןעמונעגסױרַא ּבָאה ךיא .,.גנונעדרָארַאפ טיול ,רָאזנעצ םוצ ןרעוו טקישעגקעװַא

 סלעּבעפדלעפ סעד ןיא טגײלעגנײרַא יז ֿבָאה ןוא קרַאמ רָאּפ א ענעשעק ןופ

 טגָאעג ןוא ןעמונעגוצ ךײלג טלעג סָאד טָאה רע .טנַאה רעטלעטשעגסיוא

 | | | ;לכיימש ַא טימ

 !ךפנייא ץנַאג ַאי טסיא עכַאז יד !ןעש עקנַאד ---- |

 ,םרָאפ רעשיניצ ַאוַא ןיא ךָאנ ןוא ,ךַאז ַאזַא טָאה המהלמ רעד רַאפ

 !דנַאלשטײד ןיא ןעמוקרָאפ טנעקעג טינ

 ףױא ןגױא יד טנפעעגפיוא רימ טסלָאמַאד ןיוש ןּבָאה ןלַאפ עדייּב יד

 .דנַאלשטײד ןיא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה עכלעו ,עיצַאזילַארָאנעד רעסיורג רעד

 םעד טקעדעגּפױא ןּבָאה ןענַאּבנזיא עטלסיירטעצ יד יװ ,יױזַא טקנוּפ

 "װצ עטנַאמרעדנּבױא יד ןגָאה ,טײקשיטַאּבעלַאּב רעשטייד רעד ןופ ןּברוח

 יז ןשטײד ךס ַא ;ןשטײד יד ןופ ןברוח ןשילַארָאמ םעד טקעדענפיוא ןלַאפ

 טנייװעג קידנעטש ןעגייז יז ןכלעוו ןיא ,ןַאּפש ןשילַארָאמ םעד ןופ סױרַא ןענ

 | ,ןיג וצ ןעוועג

 יײןטײצ עטסרעװש יד ןענַאטשעגנָא ןענייז דנַאלשטיײד ןיא
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 יקסדָאגיוו בקעי ד'ד

|| 9 3 3 

 ,23 'ג סַאג עטיירּב ,ענליוו * ס ע ר פ ס ק ע , יירעקורד



 ?הןאזממ ןא ?סו האס

 .םז שץסס098/ -- 'וש ,,58ח1081/0ח *

 ןכזטא. ,ו5 א 5 קז 6 5" עזוחס, ו/161א6 23.



 .ה מ ד ק ה

 ןךיא ןעגנוװצעג ךיא ןיּב םימעט עקיגנעהּפָא טינ רימ ןופ תמחמ

 יו ,ךעלטיּפַאק עקיטכיוו עקינייא ןזָאלוצסױרַא עגַאלפױא רעקיטציא רעד
 "רעטַאעט , ,"תולהק, ,'קיטילָאּפ:"עדָאגוא , ןוא תוברקתה, ,"םייס רעד, :לשמל
 "ןויטּבמס, ןצנַאג ןופ לטפניפ ַא ךרעּב םענייאניא ,,דנַא ןוא

 =יא ןַא ְךיז טימ טַײטַאּב םייס ןטייוװצ ןופ טנעמָאמ רעשירָאטסיה רעד
 ךיז טָאה עכלעװ ,ןלױּפ ןופ קיטילָאּפ רעטסקינעװעניא רעד ןיא ךורברעּב
 ןסקַאװרעד טינ ךָאנ רַאפ ,ןעזסױרָאפ טנָאקעג סָאד טָאה ןעמ יװ ,ןזיװעגסױרַא
 =טסנָאק עשילױּפ יד סָאװ ,רעשיטַארקָאמעד רעד יו ,םישזער ןכיוה ַאזַא וצ
 ףעזי קעלַאשרַאמ 'ה רעד טריפעגנַײא טָאה 1921 ץרעמ ןט417 ןופ עיצוט
 א רעדָא ןטרַאװּוצּפָא קידלודעג :ןטַײקכעלגעמ ייוװצ יד ןופ טָאה יקסדוסליּפ
 :סיוא - רוטַאטקיד רעטריזילַאגעל רעד וצ זיּב סטכער ףיוא ךיז ןָאט רעק
 ,עטצעל סָאד ןּבילקעג

 עיסנַאּפסקע עקידלַאװג יד ךיז טָאה קיטילָאּפ רעשידנעלסיוא רעד ןיא
 ןיא ןעגנירדוצנַײרַא ןּביױהעגנָא טַײצ רעד ןופ קורד םעד רעטנוא זַײװכעלסיב
 ..י.ןטַײקכעלגעמ עלַאער יד ןופ ןצינערג יד

 "יד ןופ ןוא ןלױּפ ןיא רעקלעפ :םיטועמ יד ןופ טכער ןגעװ הלאש יד
 ,טקנוּפ ןטױט ַא ףיוא טקַאהרַאפ ןָא ּבײהנָא ןופ דלַאּב ךיז טָאה םכותּב ןדיי
 ...טקורעגּפָארַא טינ טַײצ עצנַאג יד ךיז טָאה יז ןכלעוו ןופ

 ןטיירּב םעד ןגיילרָאפ טלָאװעג ךיא ּבָאה ,ץלַא סָאד קידנריציקשנָא
 ,ףמַאק ןשיטילָאּפ ןרעװש ךעלנייוװעגמוא םעד ןופ דליּב ןתמא ןַא םלוע ןשידיי
 ,ןיטּבמס -- םייס ןיא ןריפ וצ סיױא טמוק רעייטשרָאפ עשידיי יד ןכלעװ

 ןוא ,גנוקיטכערַאּבכַײלג רעטשרמולּכ רעשידיי רעד רעטַײװ ּבָאה ךיא
 םעד ןוא עיצוטיטסנָאק רעשילױּפ רעד טיול ,גנוקיטכערַאּבלופ רעד וליּפַא:
 ןּבעל ןשידיי ןרעטיּב םעד ןלעטשנגעקטנַא טלָאװעג ,ךַאמּפָא-םולש רעלַאסרעװ
 ...טַײקיזָאלטכער רעסיורג ןַײז טימ

 עפיט ןַײמ ןקירדוצסיוא ָאד ךיוא בוח ןעמענעגנָא ןַײמ רַאפ טלַאה ךיא |
 ,ףליה רעסיורג ןַײז רַאפ ,טילַאש השמ 'ה טנַײרפ ןטרעעג ןַײמ טַײקרַאּבקנַאד
 ךוּב ןקיזָאד םעד ןופ ןּבעגסױרַא םעד ַײּב ךיא רימ זיא רע רעכלעוו טימ
 ,טַײז ַײּב ןענַאטשעג ןרעג ןוא ךעלטנַײרּפ ױזַא

 ,רּבחמ רעד
 ,1920 יַאמ ,ענליוו



 ,1927--1922 טַאנעס ןוא םייס םוצ ןלַאװ יד
 ןיא טָאה ,עטנַאוטיטסנָאק יד רעדָא ,םייס :סגנודנירג רעשיליוּפ רעד

 ןופ עיצוטיטסנָאק יד ןעמעננָא םעד טימ טעּברַא ןַײז טקידנערַאפ 1922 רָאי

 ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג ןּבירשעגסיוא ןענַײז סע רעכלעוו טיול ,1921 ץרעמ 7

 ףיוא םייס ןשירעּבעגצעזעג ןכעלנייוװעג ןטשרע םעד וצ ןלַאװ םישדח ַײרד

 ,1922 רעּבמעװָאנ 12 םעד ףיוא טַאנעס םוצ ןוא רעּבמעװָאנ 5 םעד

 ןענַײז ןלַאװ עקיזָאדיד וצ (60ז0ץ08 שץססזס28) תונקּת :לַאװ יד

 ַײּב ,יקסװַאלסַאטול זדנָאיסק םעד ךרוד רקיע רעד ןרָאװעג טעּברַאעגסיױא

 ןכרַאש וצ םעד ןופ ןטילעג ליפ רעדייל טָאה לכש רעסיורג רעד ןעמעװ

 רעּביא טנַאהרעּבױא יד טַאהעג קידנעטש טעמּכ טָאה סָאװ ,םזיטַאנַאפ

 רימ סעװ םייס ןטיײװצ ןוא ןטשרע ןופ טַאטוּפעד ןקיזָאד םעד ןגעו ,.,םיא

 ןענעגונגַאּב ךיז ךיא ןָאק רעּבָא עלַײװרעד ,ןדייר וצ רעטַײװ ןעמוקסיוא ךָאנ

 ןּבָאה תונקּת:לַאװ עטעּברַאעגסיױא םיא ןופ יד סָאד ,גנוקרעמַאּב רעניילק ַא טימ

 ןענַײז יז ה"ד ,םיקוח ענַײז עלַא ןופ לפמעטש ןכעלנייוװעג םעד ןגָארטעג

 ,תונקּת ערעגָאיצקַאער ןוא עגולק ךעלכעלפרעּבייא ,עיולש ןעוועג

 ןקידרשוי:טינ ַא ךרוד-רעד ןעוועג זיא תונקּת עקיזָאד יד ןופ ליצ רעד

 ןעײטרַאּפ עסיורג יד רַאפ תוחנה עסיורג ךרוד ןוא ןזַײרק:לַאװ יד ןדַײנשוצ

 ןדַײמסיוא,) ללכּב ןעײטרַאּפ עניילק יד ןקיטשרעד וצ (עטסיל:הכולמ רעד ןיא)

 .טרפּב םיטועמ עלַאנָאיצַאנ יד ןוא ("םייס ןופ גנולקערּבעצ יד

 ,ןסעגרַאפ תועמשמ רעּבָא טָאה תונקּת:לַאװ עקיזָאד יד ןופ רּבחמ רעד

 ןּבָאה תונקּת עטנָאמרעד יד יװ ,תויה :ןקע יײװצ טָאה ןקעטש רעדעי סָאד

 :רַאּפ עניילק יד ךיז ןּבָאה ,ןעײטרַאּפ עסיורג יד ןקיטסניגַאּב וצ טּבערטשעג

 טפרַאדעג טינ ןעמ סָאה ַײּברעד !עסיורג טעדליּבעג ןוא טקינײארַאפ ןעייט

 ?טַאלּפ ענײמעגלַא םוש ןייק וליּפַא ןוא םַארגָארּפ עגײמעגלַא םוש ןייק ןפַאש

 .ךיא יװ ,"עשרַאװ ןַײק םענייאניא ןרָאפ וצ; ןעװעג גונעג זיא סע !טינ םרָאפ

 םייחמ זיא קָאלּב -ןעײטרַאּפ ןימ ַאזַא ,טרָאװ ןייא טימ ,טריניפעד סָאד ּבָאה

 ױזַא .ײרפ עיצקַארפ עדעי זיא ,ןּבילקעגסיוא םייס ןיא ;ןלַאװ יד ַײּב רָאנ

 עטכער עשיליוּפ יד יקָאלּב רעשינכעט ַא בוריּפ-לע ןעוועג סָאד זיא םורַא

 ,(* (ַאנעיכ,) קָאלּב ַא ןפַאשעג ךיוא ןּבָאה ןעײטרַאּפ

 .גנוקינַײא רעלַאנָאיצַאנ ןופ דנַאברַאפ רעכעלטסירק (?
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 ןגעק ,םיטועמ עלַאנָאיצַאנ יד סָאד ,ךעלריטַאנ ץנַאג ןעוועג זיא סע

 טכַאמעג ךיוא ןבָאה ,ןרָאװעג ןפַאשעג רקיע:רעד ןענַײז תונקּת:לַאװ יד ןעמעוו

 ַא ןרָאװעג ןלַאװ יד ןופ טַײצ רעד ףיוא ןפוא ַאזַא ףיוא ןענַײז ןוא קָאלּב א
 ןשטַײד ,ןסור ,ןסורסַײװ :ןַײרַא ןענַײז קָאלּב ןקיזָאד םעד ןיא ,ײטרַאּפ עסיורג

 עשיפיצעּפס תמחמ ,עיצילַאג= חרזמ ןופ רעניארקוא ןוא רעניוװטיל } ןדיי ןוא

 .קָאלּב ןקיזָאד םעד ןיא ןקילײטַאּב וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןּבָאה ,םימעט

 :ןטעטילַאנָאיצַאנ רעדָא קָאלּב:םיטועמ ןימ ַאזַא טושּפ יװ ןוא גנירג יװ
 ןדנוּברַאפ ןּבעל ןיא ןריּפכרוד םַײּב רעּבָא רע ןיא ,ןטכוד טינ ךיז לָאז קָאלּב
 ענעדיישרַאפ ןשיװצ ךיז ןדיירפיונוצ םַײּב יא לַײװ ,ןטַײקירעװש עסיורג טימ

 רַאפ ןשיװצ ךיז ןדיירפיונוצ םעד ַײּב ךָאנ טרפּב יא ,ןעגנוריּפורג עלַאנָאיצַאנ

 רעלַאנָאיצַאנ רעדעי ןיא ןעגנוריּפורג עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ ענעדייש

 ךיז ןעמ טסיוטש ,קָאלּב ןטסקינײװעניא םעד לּכ םדוק ןפַאש םַײּב ,אפוג עפורג
 רקיע:רעד ןעגנוריּפורג ענעדיײשרַאפ יד דצמ תועינמ עקרַאטש רעייז ףיוא ןָא
 ןוא ךיז ןופ עּפורג עכעלטיא טלַאה ךעלנייוועג ,ןטַאדנַאמ יד ןלײטרַאפ םַײּב

 ָאד !ןתמא רעד ןיא לַאפ רעד זיא סָאד רעדייא ,רעמ ךס ַא הוּכ ריא ןופ

 רעייז זיא סע עכלעוװ ,תוקולחמ יד ןוא ןעגנוּבַײר יד ןָא ךעלנייוועג ךיז ןּביױה
 ! ןכיײלגוצסיוא רעװש

 ןליוּפ ןיא קָאלּב ?םיטועמ םעד ןפַאש םַײּב טסנידרַאפ ןסיורג ַא רעיײז

 טימ ןענורּבַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה רעכלעוו ,םיוּבנירג .י 'ה טאהעג טָאה
 תונשקע יד ןרעדנּוװַאּב וצ ןעװעג זיא סע .עיגרענע רעכעלּפעשסיואמוא ןַא
 ןעמוקַײּב ףוס=לכ:ףוס טגעלפ רע רעכלעװ טימ ,טַײקכעלדימרעדמוא יד ןוא
 ,העינמ עדעל

 וצ טגיילעג קָאלּב:ןטעטילַאנָאיצַאנ ןקיזָאד םעד ףיוא טָאה םיוּבנירג 'ה

 םעד ןופ רע טָאה סנטשרע :ןעגנונעפָאה ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ יװ ,עסיורג

 ;םיטועימ ערעדנַא ןוא ןדיי ןשיװצ גנורעטנענרעד עשּביה ַא טרַאװרע קָאלּב

 סלַא רָאנ קָאלּב םעד ןטכַארטַאּב טלָאװעג טינ ןפוא ?םושּב רע טָאה סנטייווצ
 םיא טָאה רע ;ןעװעג ספוט ןָא ּביױהנָא ןופ םיא ּבָאה ךיא יװ ,ןשינכעט ַא
 ,םייס ןיא ךיוא ןּבַײלּברַאפ טעװ רעכלעוו ,קָאלּב ןקידנעטש א סלַא טכַארטַאּב
 עלַאנָאיצַאנ-שיטילָאּפ ענײמעגלַא עסיוועג ןטעּברַאסױא ןענעק טעװ ןעמ ּוװ

 :ןטעטילַאנַאיצַאנ ןטסעפ א ןגעװ טמולחעג רע טָאה רעטַײװ ,ןעיניל:סגנוריפ

 טַײקכעלגעמ יד ןּבעג םיא טעװ רעכלעוו ,ןעמיטש טרעדנוה רעּביא טימ קָאלּב

 ,.,?םייס ןיא עלָאר עסיורג ַא, ןליּפש וצ

 ןסור ,ןסורסַײװ טימ ןדיי ןופ ןטעּברַאנעמַאזוצ םעד טימ תונויסנ ענַײמ
 .ןקיזָאד םעד ּבָאה ךיא לַײװ ,ערעסערג דנטַײדַאּב ןעװעג ןענַײז רעניווטיל ןוא
 רעד ןיא רָאנ טינ טריּבורּפעגסױא םיטועימ ערעדנַא טימ םענייאניא ןײגנעמַאזוצ
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 רעקידהמחלמ-רַאפ רעד ןיא ךיוא רָאנ ,המחלמ.טלעוו רעד ןופ טַײצ רעצנַאג
 ,הלשממ רעשיסור רעד רַאפ טַײצ

 ןעמיוּבנירג 'ה טגָאזעגסױרַא ןָא ּביוחנָא ןופ ןיוש רעּבירעד ּבָאה ךיא

 םעד ףיוא טכַאמעג םַאוקרעמפיוא םיא ּבָאה ךיא ;ןטרּפ םעד ןיא תוקיפס ענַײמ

 ןענַײז סנטשרע :םיטועימ עקירעּביא יד ןוא ,ןדיי ,זנוא ןשיװצ קוליח ןסיורג
 עשיטָאטש ןענַײז רימ ;םירעױּפ-ןצנַאגניא טעמּכ ,ןשטַײד יד ץוח ,עטצעל יד
 יװ ,ןייגרעדנַאנופ טפָא םייס ןיא ןגעװ ערעזנוא ךיז ןזומ רעּבירעד .םיבשוּת

 רעייז ףיוא םיטועימ עלַא יד ןציז סנטייווצ ,םינינע:רעַײטש ײלרעלַא ַײּב לשמל

 תוכולמ עלַאירָאטירעט ערעייז ףיוא טרַאּפשעגנָא ,עירָאטירעט רעלַאנָאיצַאנ

 ןקיניײארַאפ וצ ןּבערטש ייז ןזומ רעּבירעד ;ץראל:ץוחמ סעימָאנָאטױא רעדָא

 רימ ,.!ןַײז טינ סָאד ןעק שרעדנַא ;דנַאלסיױא ןיא קלָאפ:בור רעייז טימ ךיז

 תוחּפה:לכל עלַײװרעד ןּבָאה ןוא ןלױּפ ןיא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןענַײז רעּבָא

 יד טימ ןריפ רימ ןענָאק ,טינ דנַאלסױא ןיא טקנוּפײסגנורַאּפשנָא םוש ןייק -

 ןענַײז עכלעװ ,ןטנַאק יד ןלָאז !קיטילָאּפ עקיבלעזיד םיטועימ עלַאירָאטירעט

 3 ןריזילַאירטסודניא וצ ךיז רעקרַאטש ןּבױהנָא רָאנ םיטועימ יד ןופ טצעזַאּב

 ?לעװ ,גנורעקלעפַאּב רעד ןופ םָארטש רעד ןקרַאטשרַאפ סעּפע רָאנ ךיז לָאז

 ןרעװ טעטש יד ןופ גנורעקלעפַאּב יד לָאז ;טָאטש ןיא ףרָאד ןופ ךיז טיצ רעכ

 םזיטימעסיטנַא ןַא טימ ןָאט וצ ןּבָאה דלַאּב רימ ןלעװ - ,רעטכידעג סעּפע
 םעד ןופ רעסעּב ליפ ןַײז טינ םינּפ לּכ לע טעװ רעכלעוװ ,םיטועימ יד דצמ

 ..!ןשיליוּפ

 רָאלק ,ךיז טכוד רימ יװ ןזַײװַאּב תודוסי ערעדנַא ךָאנ ןוא עקיזָאד יד

 קיטילָאּפ עניײמעגלַא עקידנעטש ןייק ןּבָאה טינ ןענָאק רימ סָאד ,טלוּב ןוא
 טַײצ ןופ םענייאניא יז טימ ןייג ןענָאק רימ ; םיטועימ עלַאירָאטירעט יד טימ
 םיחא ערעזנוא ןענַײז םיטועימ עלַאירָאטירעט יד .לַאפ וצ לַאפ ןופ ,טַײצ וצ
 ערעדנַא יד ענײא ,ךיז טזָאל סע ּוװ ,ןטרוָאד ,ןפרַאד רימ ןוא הרצל
 יי ,ןציטשרעטנוא

 ךןכלעוו ,קיטילָאּפ:םיטועימ רעד עגונּב טקנוּפדנַאטש ןַײמ ןעוװעג זיא סָאד
 לָאמ ךס ַא םייס ןיא םעדכָאנ ןוא קָאלּב םעד ןסילש ןרַאפ ּבָאה ךיא
 םוצ זיּב ַײרטעג ןּבילּבעג ךיא ןיּב טקנוּפדנַאטש ןקיזָאד םעד .,טגָאזעגסױרַא
 ,גָאט ןקיטנַײה

 עשרַאװ ןיא ןפורעגפיונוצ טָאה םיוּבנירג עכלעוו ,ץנערעפנָאק רעד ףיואי
 עשידיי:טינ יד עגונּב ךָאנ ךיא ּבָאה ,1922 (ךיז טכוד) רעּבמעטּפעס ןיא
 : ןגָאלשרָאפ עדנגלָאפ טכַאמעג םיטועימ

 ךַײז ןיא קלָאפ ץקידנשרעה סָאד ןציטשרעטנוא טינ ןרָאט ןדי (

 .קלָאפ:טועימ זיא:סע:ןכלעװ ןרילימיסַא וצ ןּבערטש
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 ףיוא ןלעטשקעװַא טסעפ ךיז ,רעדנעלזדנַאר יד ןיא טרפּב ,ןזומ ןדיי (2

 ףגַײרַא ךיז ןזָאל וצ טינ ידּכ ,רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רענעגייא ןוצ דוסי םעד

 ןוא רעמַאה ןשיװצע עיציזָאּפ רעכעלקילגמוא : שירָאטסיה רעזנוא ןיא ןעיצ

 | .יעלדַאװָאק
 דחא-הּפ ןעוװעג םיּכסמ ץנערעפנַאק עטנַאמרעד יד טָאה ,סנקירעּביא

 טָאה ןוא ,טנעמָאמ םעד ןופ טָאּבעג ַא סלַא ,קַאלּבןטעטילַאנָאיצַאנ םעד ףיוא

 ,טעּברַא רעסיורג ןַײז רַאפ קנַאד ןוא יורטוצ ןעמיוּבנירג 'ה טקירדעגסיוא

 טימ ןענַײז תופיסא עקיטרָא ןוא ןרָאפנעמַאװצ עלַא זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ

 .ב .1 םוצ ןענַאטשעגוצ גנוקידירּפַאּב סיורג
 =וַצ סיורג טימ טָאה ןלױּפ ןופ גנורעקלעפַאּב עשידיי עצנַאג יד טעמּכ

 סרעדנוזַאּב קידנכַײרטשרעטנוא ,ןלַאװ יד וצ .,3 .נ םעד ןעמונעגנָא טַײקנדירּפ

 ?ס"וא ןוא ץוחייּפלּכ טרפּב טנָארפ ןכעלטַײהנײא ןַא ןפַאש ןופ טַײקיטכיװ יד

 ַײּבפ תוחוּכ עשידיי עּפַאנק יד ןופ גנולקערּבעצ יד ןפוא ןַאזַא .ףיוא קידנדַײמ

 ,ןלַאװ יד

 טקָאלּב רענליוו םעד ףיוא טלעטשעגסױרַא ןעוועג זיא רוטַאדידנַאק ןַײמ

 :ַאדידנַאק עשידיי א זיא ןעגנונעכערסיוא עיונעג עלַא ךָאנ .עטשרע יד לטעצ

 עשידײי ערעדנַא ,ךעלריטַאנ ,ביוא ,עטרעכיזעג:טסעפ א ןעוועג ענליוו ןיא רוט

 יד ןופ ,ןעמיטש עשידיי לָאצ עקידנטַײדַאּב ןייק ןסַײרּפָא טינ ןלָאז ךעלטעצ

 ?סילֲאיצַאס עשידיי יד קָאלּב םוצ ןענַאטשעגוצ טינ ןענַײז ןעײטרַאּפ עשידיי

 ?ךנעטשרַאפ תמחמ .וו ,א .א "ןויצ:ילעוּפ , ,"דנוּב, רעד יוװ ,ןעײטרַאּפ עשיט

 "רוב ַא "עיטרַאּפ, א ךָאנ ןעװעג רעּבָא ןיא סע ,םימעט עשיטסיסקרַאמ עכעל
 ?גטעּברַא עטיירּב יד, ןגעװ ןּבירשעג ןוא טדערעג ךס ַא טָאה עכלעוו ,עזַאושז

 רעריפ רעד .ןענַאטשעג טיג ריא רעטניה רעּבָא ןענַײז סָאװ ,'ןסאמ עקיד

 ילַּבֹוּפ ןוא טַאקָאװדַא רעטּבַאגַאּב רעד ןעװעג זיא עיטרַאּפ רעקיזָאד רעד ןופ

 קָאלּב ןיא ליװ רע סָאד ,טנשקערַאפ ךיז טָאה רעכלעוו ,יקצולירּפ חנ טסיצ

 ןסַײרעצ וצ טינ ידּכ ,ײװצ םיא ןעמ טָאה טגיײלעגרָאפ ; רעטרע ַײרד ןּבָאה

 ןרעה עטריּפורג םיא םורָא יד רעּבָא ןעוו .טנָארפ ןשידיי ןכעלטַײהניײא םעד

 עצרוק ַא ('רעירוק שַאנ;) גנוטַײצ רעשילױּפ רעװעשרַאװ רעייז ןיא ןּבָאה

 טָאה עכלעוו ,קימעלָאּפ עטרעהרעד:טינ ַא ןּבױהעגפיוא ןלַאװ יד רַאפ טַײצ
 ,לאושינללּכ ןצנַאג םעד ךיוא רָאנ ,ןטסינויצ יד רָאנ טינ ץומש טימ ןפרָאװַאּב
 יד ךיז ןּבָאה ןַאד ...אשמויעגמ עדעי ייז טימ ןסירעגרעּביא םיוּבנירג טָאה
 רע ןיק טָאה עכלעוו ,"קָאלּב, ןטימ המחלמ ַא ףיוא ןפרָאװעג "ןטיסקלָאּפ

 ,לסיּב עשּביה ַא טנָאקעג יז טָאה ןכַאמ עילַאק רעּבָא ,ןּבָאה טנָאקעג טיג גלָאפ

 רָאנ ?עיטרַאּפ, רעקיזָאד רעד ןופ םייס ןיא ןעגנַאגעגכרוד זיא ףוסל
 ןענַײז ןטַאדידנַאק עקירעּביא עלַא ;עשרַאװ ןיא יקצולירּפ חנ 'ה :רענײא
 ערעדנַא ןשיװצ .טכַארּבעג ָאי יז ןּבָאה ןדָאש ןשּביה ַא רעּבָא ,ןלַאפעגכרוד
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 ןּבָאה יז וו ,ענליוו ןופ טַאדנַאמ ןשידיי ןרעכיז םעד טריפעגרעּביא יז ןּבָאה

 טלעפעגסיוא רימ טָאה רעּבירעד ןוא ןעמיטש טנזיױט ַײרד ַײּב ןסירענּפָא

 רעטקַארַאכ רעשידיי;ּבלַאה רעד ויא ןפוא ןַאזַא ףיוא .ןעמיטש טרעדנוה רעּביא

 ..!ןרָאװעג טנקײלעגּפָא ןײלַא ןדיי ןופ ןלַאװ יד ַײּב ענליוו טָאטש רעד ןופ

 ?ךמש ןימ ַאזַא ןעוװעג זיא עיגָאגַאמעד:לַאװ רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 גָאט םעד ןיא :ןטסיקלָאפ רענליװ יד ןלַאפעג ןענַײז סע ןכלעוו ףיֹוא ,קיטש

 ןַײמ זַא ,טכודעג ךיז טָאה ןעמעלַא ןעװ ,גָאט ןּבלַאה םורַא ,ןלַאװ יד ןופ
 ןענַײז ךעלטעצ ערעדנַא ןייק לַײװ ,טרעכיזעג ןעװעג ןיוש זיא רוטַאדידנַאק

 עפורג ַא ןסַאג רענליוו יד ףיוא ןזיװַאּב ךיז טָאה - ,ןעגנַאגעג טינ טעמּכ

 ןּבָאה ןוא םידגנתמ ענַײמ ןופ ךעלטעצ טימ ןרָאטַאטיגַא עגנוי ענעגנודעג

 ?סיוא ןיוש ןיא רע ,ןיקסדָאגיװ רַאפ ןעמיטש וצ גונעג, :טרעלקרע ןעמעלַא

 לָאז דיי ַא ךָאנ ידּכ ,לטעצ רעזנוא רַאפ טמיטש רעטציא !ןרָאװעג ןּבילקעג

 רעד ףיוא ךיז טָאה ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה סע יװ "..!ןרעװ ןּבילקעגסיוא

 ףיוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,םלוע רעשּביה ַא ןריפ טזָאלעג לקירטש רעקיזָאד
 ...שואי אלמ ןגרָאמ

 ?סױרַא ךיוא ןענַײז ענליוו ןיא ןלַאװ יד וצ לטעצ םענעגייא ןַא טימ

 ןעמיטש טרעדנוה עכעלטע ןסירעגּפָא ךיוא ןּבָאה ןוא "ןטסידנוּב , יד ןעגנַאגעג
 טָאה עכלעוװ ,עיצַאזינַאגרָא רעשידיי רעקיצנייא רעד ןופ ,'קָאלּב, םעד ןופ

 ,טַאדידנַאק ריא ןריפכרוד טנַאקעג
 ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ענליוו ןיא ןלַאװ?םייס יד ַײּב ןּבָאה םורַא = ױזַא

 ןיא ןטַאדידנַאק ערעייז ןריפוצכרוד טַײקכעלגעמ םוש ןייק ןיילַא קידנּבָאה טינ

 ןסירעצ עיגָאגַאמעד רעטסיװ ּבילוצ רעדָא (' םימעט:ךורע?ןחלוש ּבילוצ ,םייס

 ןסירעגסױרַא ,טגָאזעג רעסעּב ,רעדָא ,טַאדנַאמ ןשידיי ןרעכיז ַא ענליוו ןיא

 | .י!סעקעדנע יד ןּכעגעגרעּביא ןוא ןדיי ןופ םיא
 ?עגסױרַא דליװ ױזַא עיגָאגַאמעד:לַאװ יד ךיז טָאה רעּבָא םוטעמוא טינ

 רַאנ זיא סע ּוװ ,ןזַײרקלַאװ בור ןטסערג םעד ןיא--טרעקרַאפ ץנַאג ןטלעטש

 ןענַײז ,טַאדידנַאק ןשידיי א ןריפוצכרוד טַײקכעלגעמ עטסנעלק יד ןעװעג

 םענעסָאלשעג ַא ןיא ןעגנַאגעג רעלייוו עשידיי ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי

 ּוװ ,ןטרָאד ןטַאדידנַאק עשידיי ןטלעז סינ טריפעגכרוד ןּבָאה ןוא טנָארפ

 .טפַאהעג טינ ףיורעד ןליפַא טָאה רענייק
 ,ענעּבעגעגרעּביא יד ןּבעגעג ןּבָאה טרּפ םעד ןיא ליּפשַײּב ןקידצנעלג ַא

 (זוסשססז606/) רעקדערַאװָאנ ןופ ןדיי עטרינילּפיצסיד:טוג ןוא עטריזינַאגרָא:טוג

 | ,זַײרק:לַאוװ

 טַאדידנַאק םענעגייא ןַא ןריפוצכרוד טײקכעלגעמ יד קידנּבָאה טינ ,"ןויצ-ילעוּפ, יד (

 .סיורא טינ ענליװ ןיא לטעצ םענעגײא ןײק ןנָאה ,רוטַאדידנַאק ןײמ ןדָאש קידנלעװ טינ ןוא

 ! טלעטשעג



 שידיי טעדנעװעג רימ וצ ךיז ןּבָאה ןלַאװ יד רַאפ םישדח רָאּפ ַא טימ
 :רעד יײז לָאז ךיא ,השקּב ַא טימ זַײרקלַאװ רעקדערַאוװָאנ ןופ רעיײטשרָאפ
 ןענַײז סע, םגה ,טרָא ןטרעפ ןפיוא רוטַאדידנַאק ןַײמ ןלעטשקעװַא ןּביול
 נ"טַאדנַאמ ןטרעפ םעד ןעמוקַאּב וצ קָאלּב ןרַאפ ןעוועג טינ ןסנַאש םוש ןייק
 .לֵאװ יד וצ ןסַאמ עשידיי יד ןעיצוצוצ , ידּכ ,ןעװעג רעּבָא סָאד זיא קיטיונ
 :רַאפ ,בָאה ךיא ,.,."ןסורסַײװ יד ,ךַאמּפָא ןטיול ,טרָאװ ןטלַאה ןוא סענרוא
 ןוא עיצַאזינַאגרָא עשיטסיניצ עטוג ַא טָאה ָאד .ןעוװעג םיּכסמ ,ךיז טייטש
 קרַאטש יקסגישַאטסָא .טס ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טנגוי עקידנצנעלג ַא
 אזַא ןזיװעגסױרַא ןוא גנורעקלעפַאּב רעצנַאג רעד ןופ גנומיטש יד ןּביוהעגפיוא
 !טרָא ןטרעפ ןפיוא טריפעגכרוד ךימ ןּבָאה יז סָאד ,טעּברַא עשידלעה

 םענייאניא עלַא ןבָאה זַײרק רעקדערַאװָאנ ןיא רענגעק עשידיי ענַײמ
 | !ןעמיטש ַײרד ןעמוקַאּב

 .לַאװ לקיטש עטסקידנצנעלג יד ,ךיז טכוד רימ יװ ,ןעװעג זיא סָאד
 !ןלױּפ ץנַאג ןופ טעּברַא

 םעד) םייס ןיא ןלַאװ יד ַײּב קָאלּב?םיטועימ רעד טָאה םורַא ןוא םורַא
 .ןוחצנ ןסיורג ַא ןטלַאהעגּפָא (.װָאנ 12 םעד) טַאנעס ןיא ןוא (רעּבמעװָאנ 5

 צשידיי 12 טַאנעס ןיא ןוא ןדיי ןטַאטּפעד 25 ןַײרַא ןענַײז םייס ןיא
 !ןדיי 4 :לּכה-ךסּב } ןרָאטַאנעס

 -צצזעג יד ןיא ןלַאװ יד ןופ טעטילַאנָאיצרָאּפָארּפ רעד יב ,ךעלטנגייא
 .יניײוװ טינ םייס ןיא ןײגנַײרַא טפרַאדַאּב ןּבָאה ןטֿפַאשרעּפרעק עשירעבעג
 ןדיי 1000 ַײּב רָאג וליפַא) ןרָאטַאנעס 11 ןוא ןטַאטוּפעד עשידיי 44 יװ רעק
 ןופ טַײקטײזעצ ןוא טַײקנּפרָאװעצ יד טכַא ןיא קידנעמענ ,רעּבָא ,(ןליוּפ ןיא
 47 ןופ לָאצ יד רימ ןזומ ,תונקּת:לַאװ יד ןופ תולוע יד ןוא ןליוּפ ןיא ןדיי
 רימ ןּבָאה סָאד .עסיורג ַא רעייז סלַא ןטכַארטַאּב טַאנעס ןוא םייס ןיא ןדי*

 ?יַארקוא יד דצמ ןלַאװ יד ןופ טָאקיִאּב םעד-סנטשרע ,ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג |
 עשיניַארקוא 8 תוחּפהּײלכל ןעמונרַאפ ןּבָאה ןדיי וװ ,ןעיצילַאג:חרזמ ןיא רענ
 :סיוא רָאנ טינ טָאה רעכלעװ ,קָאלּב:ןטעטילַאנָאיצַאנ םעד - סנטייווצ !רעטרע
 :ץגסױרַא ךָאנ טָאה רָאנ ,תונקּת:לַאװ יד ןופ תולווע לייט ןסיוועג ַא ןכילגעג
 ןדיי ַײּב גנומיטש ץרַאדילָאס ןוא ענעּבױהעג ַא ןפור

 טעמּכ ןדיי ַײּב ןקרעמ טזָאלעג ןַאד ךיז טָאה גנומיטש עקיזָאד יד
 יד ךָאנ :םימעט עשיגָאלָאכיסּפ עריא טַאהעג טָאה ןוא ןלױּפ ןיא םוטעמוא
 ןוא ןגָארטרעּבירַא טזומעג ןּבָאה ןדִיי עשיליוּפ עכלעוו ,תורצ עטנערּבעג עלַא
 יװָאש ןשילױּפ ןקנַארק םעד ןופ טַײקדליװ ןוא ריקליוו םעד דצמ ןייטשסיוא
 :יטנַא יד ןעװ ,רעטציא סָאד ,ןטכוד טנָאקעג ךיז טָאה--םזילַאנָאיצַאנ שיטסינ
 .ײב יד יװ ,םעדכָאנ ןוא טְקִיֹורַאּב לסיּבַא ךיז טָאה תעגושמ:ןסַאמ עשיטימעס
 :רַאפ זיא 1921 ץרעמ 17 ןופ עיצוטיטסנָאק ענעמונעגנָא ןוא עטעּברַאעגסיוא

9 



 רַאפ ןָא ךיז טּביױה רעטציא סָאד - ,רובעי אלו קוח סלַא ,ןרָאװעג טכעלטנפע

 טַײקבַײלג,רעשיטַארקָאמעד ןופ הפוקּת עַײנ ַא ןדיי רַאפ ךיוא ןוא ןליוּפ ץנַאג

 ,טַײקיסעמצעזעג ןופ הלשממ ַא ןופ ןוא "ץעזעג ןרַאפ

 +גָא רעד ּבילוצ טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ ךיז טָאה גנוניימ עקיזָאד יד

 =עמוא טעמּכ ןטלַאהעג ךיז טָאה עיצַארטסינימדַא יד רעכלעוו טימ ,טַײקידנעטש

 ,ןלַאװ יד תעשּב םוט

 ןּביולג םלוע םעד טלָאװעג ךי ךיז טָאה ױזַא ,ןטכוד טנָאקעג ךיז טָאה ױזַא
 טָאה רעּבירעד ...טכודעג תמאּב ןשטנעמ ךס ַא רעּבירעד ךיז טָאה ױזַא ןוא

 םעד ַײּב רקיע רעד ,ןקרעמ טזָאלעג קרַאטש ױזַא טַײצ רעקיזָאד רעד ןיא ךיז

 | ,גנומיטש ענעּביוהעג עטנָאמרעד יד ,םלוע ןשידיי

 =ַאװָאנ רעד טכַאמעג רימ טָאה םינּפ:תלּבק ןקידנצנעלג ַא ןוא טענייש ַא

 ןַא סלַא ,קָאדערַאװָאנ ןיא ךוזַאּב ןטשרע ןַײמ ַײּב םלוע רעשידיי רעקדער

 טנגעגַאּב ךימ ןּבָאה רעּבַײװ ןוא ליּבסנַאמ ,גנוי ןוא טלַא :טַאטוּפעד רעקיטרָא

 טימ ,טַײקנּבעגרעּביא רעכעלדנַײרפ ןוא רעקיצרַאה אזַא טימ ןעמונעגפיוא ןוא

 ןוא טרירעג ףיט רעײז ןעװעג ןיּב ךיא סָאד ,טַײקנדירפוצ ןוא דיירפ אזַא

 ןקיגעטײװצ םעד ןופ קנעדנָא םעד תונורכז ענַײמ ןיא ףיט ןטלַאהַאּב ּבָאה

 ןדיי רעקדערַאװָאנ יד טימ םענייאניא ּבָאה ךיא ןכלעוו ,בוט:םוי םענעּביױהרעד |

 ,טּבעלעגרעּביא טסלָאמַאד
 ןשיניצידעמ ןַײמ טַײז ַא ְָזָא ןקוווצּפָא ןסָאלשַאּב ךיא ּכָאה טסלָאמַאד

 ,..םייס ןיא ןדיי ןופ רקיע רעד ץוש םעד ןצנַאגניא ךיז ןּבעגוצּפָא ןוא ךַאפ

 רַאפ ָאד ךיוא זיא רעּבירעד ;טעּברַא עּבלַאה טַאהעג טנַײּפ קידנעטש ּבָאה ךיא
 +קָאד ַא רעדָא :הלאש יד ןענַאטשעגפיוא רימ רַאפ ןלַאװ יד ךָאנ דלַאּב ןוא

 | .!טַאטוּפעד ַא רעדָא ,רָאט

 א רעײז ןעװעג הלאש רעקיזָאד רעד ןופ גנוזייל יד זיא רימ רַאפ

 ןשיגיצידעמ םעד ןגעװ רָאנ טינ דײר א ןעװעג ָאד זיא רימ רַאפ :ערעװש

 רימ טָאה רעכלעװ ,ללכּב ךַאפ ןטסבושח םעד רַאפ טלַאה ךיא ןכלעוו ,ךַאפ
 רַאפ - ,ללכּב רָאי קיצרעפ בורק ןופ ךשמ ןיא טיורּב קידובכּב ןּבעגעג בגא

 ןופ גַײװצ ןרַאּבטכורפ ַא ןוא ןקיזיר א ןגעװ דיר ַא ןעוועג ָאד זיא רימ

  .ארעַײט רעייז ןעוועג רימ רַאפ זיא רעכלעוו ,טפַאשנסיװ

 !רעװש ױזַא ןעװעג גנודײשטנַא יד רימ רַאפ זיא רעּבירעד

 =ָאל רעד טימ םיּכסמ ןענַײז עלַא טינ סָאד ,טוג ץנַאג ןליפַא סייוו ךיא

 ךענַײז סע סָאד ,טוג סייוו ךיא !'טַאטוּפעד ַא רעדָא ,ןַאמכַאפ א רעדָא, :גנוז

 ?בגא ןוא ןַאמכַאפ סלַא לּכ?םדוק טַאטוּפעד ַא ןטכַארטַאּב עכלעוו ,ןשטנעמ ָאד

 א ןופ קווח ןכַאמ עכלעוו ,ןשטנעמ ָאד ןענַײז סע ;טַאטוּפעד סלַא אחווא

 וּתעשּב ןרעה טזָאלעג ךיז ןּבָאה ןעמיטש ענױזַא ,,!"טַאטוּפעד ןלענָאיסעּפָארּפ ,

 לעטרַאּב רעימערּפ:סקע רעד .ןצנערעפנָאק עשירַאטנעמַאלרַאּפרעטניא יד ףיוא
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 ירעּבָא טלַאה ךיא ,ןטַאטוּפעד ענױזַא ןגעק טגָאזעגסױרַא לָאמ ערערעמ ךיז טָאה
 .תועט ַא ףיוא בגא טורַאּב עכלעוו ,עכעלכעלפרעּביוא וצ ַא רַאפ גנוניימ ַאזַא

 ַאזַא טינ רָאג זיא סע !;ןענעק ןוא ןלעװ ןעמ ףרַאד טַאטוּפעד רעטוג ַא ןַײז

 רצרעד ךיז טרעדָאפ סע ,רָאפ רשפא סָאד ךיז טלעטש ןעמ יװ ,ךַאז עגנירג

 טיג ןטַײקַיעּפ רעטַײװ ,גנודליּב עשִיעּפָארײא עדילָאס ןוא עטוג לּכ!םדוק
 | ,המשל ןטעּברַא וצ קשח ןוא סָאמלטימ רעד רעטנוא

 שבייא ךיִז ןומ ןעמ ןכלעװ ןיא ,רערעדנַא רעדעי יװ ךַאפ ַא זיא סָאד

 ,רעירָאטנעמַאלרַאּפ א ןרעװ וצ ידֹּכ ,ןּביא ףיז זומ ןעמ ןכלעוו ןיא ,ןטעּברַא
 יא רעירַאטנעמַאלרַאּפ ןלעטימ ַא ןופ טעּברַא יד טכַײלגרַאפ .רעכעלגיוט ַא
 2רעטעּפש יד ןיא ןוא טעּברא רעשירַאטנעמַאלרַאּפ ןַײז ןופ ןרָאי עטשרע יד
 / ןטאטוּפעד עטסעּב יד .קוליח ןסיורג ַא ָאד ןעניפעג ריא טעװ - ןרָאי עקיד
 ץדעי ,ןטנעמַאלרַאּפ עקירָאפ יד ןופ ןטַאטוּפעד ענעזעװעג יד בור:יּפ:לע ןענַײז
 עטסעּב יד ןפוא ןַאזַא ףיוא ּפָא טּבַײלק ןוא סיוא טעװעדָאה ײטרַאּפ עשיטילָאּפ
 רוטלוק רעשיטילַאּפ ריא ןופ לטילּב יד רָאפ ךיז טימ ןלעטש עכלעוו ,תוחוּכ

 דיא סע .דנאל ןצנַאג ןופ לַאטיּפַאק ןשיטילָאּפ םעד - טנעמַאלרַאּפ ןיא ןוא

 עיצַאוינַאגרָא עשיטַארקַאמעד:יתמא ןַא ןוא עטוג ַא קיטיונ

 רצ ידּכ ,טנעמַאלרַאּפ ַא ןיא עיצקַארּפ רעשיטילָאּפ ַא ןופ
 י.!חֹוּכ ןשיטילָאּפןטריציפילַאװק:ךיוה ַאזַא ןעמוקַאּבןענעק
 טַײצ ןייק ָאטינ ,ןטעּברַא ליװ סָאװ ,טַאטוּפעד ַא רַאפ זיא טנעמַאלרַאּפ ַא ןיא
 !טַאטוּפעד ַא רעדָא ,ןַאמכַאפ ַא רעדָא--זיא רעּבירעד .ןעגנוקיטפעשַאּב-ךַאפ רַאפ

 ךילמ ןופ ךיז ןסַײרּפָא סָאד זַא ,ןַײז הדוותמו הדומ רעּבָא ךיז זומ ךיא
 ךוא הדיבא עקידגָאטײװ רעייז ַא סלַא ,טריּפשעג גנַאל ךיא ּבָאה טעּברַא:ךַאפ
 .רעטציא זיּב טַײצ וצ טַײצ ןופ ךָאנ סָאד ליפ

 רעד טימ ךיז ןענעגעזעג ןַײמ ןלַאפעגסיױא זיא קידנריר ןוא ןייש רעײז
 :סדײשּפָא רעד ןעוועג זיא קיצרַאה ןוא קידנצנעלג סרעדנוזַאּב ,הליהק רענליוו
 ףדײּב .עשרַאװ ןייק טײלנַאּב ךימ ןּבָאה ןדיי רענליוו ןכלעוו טימ ,טעקנַאּב
 .ןּבעל ןַײמ ןופ תונורכז עטסנעש יד ןשיװצ רימ ַײּב ןּבַײלּב ןלעװ םידוּביּכ

:7 
 ,עשרַאװ ןיא ןקורדנַײא עטשרע יד

 :רעסיוא רעטשרע רעד .טנעקעג טינ טעמּכ ןַאד זיּב עשרַאװ ּבָאה ךיא
 :סעּפע ,טָאטש:סיורג רעניילק ַא ןופ ןעװעג זיא עשרַאװ ןופ קורדנַײא רעכעל
 ףכעלטע עריא סיװעג טָאה עשרַאװ םגה ,לשמל ,ןילרעּב לקיטש ַא ןופ יװ
 ?שמל ,עקָארק יװ ,ףוצרּפ ןלערוטלוק:לַאנָאיצַאנ ןייק רעּבָא ;ךעלעקניװ ענייש
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 ןּבעל סָאד ,טינ עשרַאװ טָאה - ענליוו יו ,ףוצרּפ ןשירָאטסיה:טלַא ןייק רעדָא:
 יד רַאפ ןעועג ךיז ןּבָאה םוטעמוא :סרעװש ַא ןעװעג זיא עשרַאװ ןיא
 טגעלפ ןטלעז טינ .ןקע עגנַאל ,לטימ:סנּבעל טפיוקרַאפ ןּבָאה סָאװ ,ןעמָארקי

 :/גסױרַא קיד תוירזכַא לָאמַאטימ ןעמ טָאה ןקע עקיזָאד יד ןופ יװ ,ןעז ןעמי

 טסנָאק וד, :יורפ עשידיי ַא רעדָא ןדיי ַא ןעַײרעלדיז ןוא ּפעלק טימ ןפרָאװ

 | ...!"הרוצ עשידיי ,ןטרַאװ
 טינ סענַאגילוכ ןגעלפ ןעַײװמַארט יד ןיא טרפּב ןוא ןסַאג יד ףיוא

 ןַאּב רעד ףיוא ; דרעּב יד ןדַײנש ןוא ןסַײר ,ןדיי ןגָאלש ןוא ןלַאפנָא ןטלעז
 יד דצמ דלוש םוש ןייק ןָא סענָאגַאװ יד ןופ ןפרַאװסױרַא ךָאנ ןעמ טגעלפ

 .י.!רָאיײטוג ,ןגרָאמ?טוג - ךיז ױזַא ;} ןדייי

 סענַאגילוכ יד ןעוועשוּב ןגעלפ ןפוא ןקיד'תוירזכַא סרעדנוזַאּב ַא ףיוא
 יקסנישַארק דָאס רעד ,ןטרָאג רעשיסקאז רעד יװ ,רעדעס רעװעשרַאװ יד ןיא

 ןעמוק טגעלפ גנורעקלעפַאּב עשידיי עמערָא יד רקיע רעד ןיהּוװ ,ערעדנַא ןוא

 יד ןּבָאה ָאד ."טפול עשירפ יד ןּפַאכ, - תוריד עטקיטשרַאפ ,עגנע עריא ןופ

 תורצ יד רָאג יז ןָאטעגנָא ,ןדיי ןגָאלשעג טפָא הדעו םע לכ ינפּב סענַאגילוכ

 ,ײּברעד ןענאטשעג ךעלנעװעג ןיא ײצילָאּפ ,ייז ןופ ךָאנ טכַאמעג קזוח ןוא

 עכעלטע טימ ,רעירפ :טוג ןעװעג ןיוש זיא סָאד ןוא ...עדי אלּכ ךיז קידנכַאמ

 רעשילױּפ רעטצײרעצ רעד טָאה רעטציא .רעגרע ןעװעג זיא ,קירוצ םישדח:

 : ...טְקִיּורַאְּב עלערָאה א ןיוש טַאהעג ךיז םזיטימעסיטנַא

 םויטימעסיטנַא רעשיליופ רעד סָאװ ,ןעװעג טינ רעדנּוװ ןייק זיא סע

 =יטנַא ןשילוּפ ןטלַא םעד :טעװעשוּבעצ דליוו ױזַא ןוא ןפָא ױזַא ךיז טָאהי

 קידנעטש גנוטכענקרַאפ רעשיליוּפ רעד ןופ טַײצ רעד ןיא ןעמ טָאה םזיטימעסי

 ױזַא--,קידלוש ןעוװעג טשרמולּכ ןענַײז ןדיי ; ןדיי ףיוא טצעהעג ןוא טציירעג-

 טזומעג טָאה ןלױּפ סָאװ ,תורצ עלַא ןיא - ,ןטימעסיטנַא יד טענהעטעג ןּבָאה

 תופידר יד ןיא יא ,רעקיטש ַײרד ףיוא ןליױּפ ןסַײרעצ םעד ןיא יא ,ןייטשסיוא

 --ןקַאילָאּפ יד ןָאטעגנָא ןּבָאה "ןענָאיצַאנ עקידנשרעה, יד עכלעוו ,תושיגנ ןוא

 ןענַײז ,ןקַאלָאּפ יד "ןזַײװרעד, וצ טרעהעגפיוא טינ ןעמ טָאה ױזַא ,ץלַא ןיא
 ןקַאילָאּפ עמערָא יד ןזָאל רעטַײװ !ןדיי רָאנ ןוא ןדיי טשרמולּכ ןעװעג קידלוש

 יד ןּבָאה ,עלעמָארגָאּפ ַא ןכַאמ ,לשמל ,יװ ,ןדיי ןקיטשוצ רעמ לסיּבַא ךעּבעג

 ,יכדרמ ךורּב ּבילוצ ױזַא טינ סָאד ןוא טּביױלרע טינ ?ןענָאיצַאנ עקידנשרעה,

 ?רעד טרָאטעג טינ ןקַאילַאּפ עטכולפרַאפ יד, טָאה ןעמ :ןמה רורָא ּבילוצ יוװ

 =ידנשרעה רעד, ןופ עוװיטַאגָארערּפ ַא ןעװעג זיא סָאד לַײװ ".,!וצרעד ןזָאל

 | ...דנַאלסור ןיא ךָאנ טרפּב ,"ןָאיצַאנ רעק

 לכל ךיוא ןוא) ןומה ןשיליוט םעד ןופ המשנ רעד ןיא ךיז טָאה רעּבירעד

 רעלעיצנעטָאּפ רעקידלַאװג ַא ןּבילקעגנָא (ץנעגילעטניא רעד ןופ 200/| ןופ תוכּפה
 =עניק ַא ןיא ןײגוצרעּבירַא טּבערטשעג טָאה רעכלעוו ,םזיטימעסיטנַא ןופ חַּכ
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 =עסיטנַא רעטרעכַײּפשעגנָא רעד טָאה גנַאגסױא ןקיזָאד םעד .ךורּבסױא ןשיט
 ןקָאילָאּפ יד ןעװ ,ןלױּפ ןופ גנּואַײרפַאּב רעד טימ טשרע ןעמוקַאּב םזיטימ
 רעטציא טָא, !ןדיי עשיליוּפ יד ןופ םיּתּבילעּב עקיצנייא יד ןרָאװעג ןענַײז
 רַאפ - ןדיי עטכולפרַאפ יד טימ ןענעכערוצּפָא ךיז טַײצ יד ןעמוקעג זיא
 " ,,!ץלַא רַאפ ,ץלַא

 רמ דבע, ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד ןופ ,עיגָאלָאכיסּפ רעקיזָאד רעד ןופ
 -רעּביא ןּבָאה רימ עכלעװ ,םיעוּתעּת םישעמ עלַא יד טמַאטשעג ןּבָאה "ךלמי
 ...!טּבעלעג

 יד טָאװ ,סָאד ןגױא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז סָאה ,רענליו םעד ,רימ
 ןיא זנוא ַײּב ;ךַאװש ױזַא תושיגנ עלַא יד ףיוא ןריגַאער ןדיי רעװעשרַאװ
 ,טַײװ טכליהעגּפָא טלָאװ סָאװ ,וקעציו אזַא ןּביוהעגפיוא רימ ןטלָאװ ענליוו
 ,..רָאפ רענעטלעז זנוא ַײּב סָאד טמוק רעּבירעד ...ענליװ ןופ טַײװ

 רעקרַאטש ַא רעייז טריּפשעג עשרַאװ ןיא ךיז טָאה טַײצ רעקיזָאד רעד ןיא
 :רָאפנַײרַא ןַא ןיא וליּפַא רעמיצ ַא רעדָא הריד ַא ןעמוקַאּב ;תוריד ןיא קחוד
 עטשרע יד ןופ ךשמ ןיא ּבָאה ךיא ,ךעלגעממוא טושּפ טּפָא ןעוועג זיא זה
 ךָאנ טנװָא ןיא רעגײזַא טכַא טּפָא רעייז עשרַאװ ןיא ןַײז ןַײמ ןופ ןכָאװ
 א ןעגנַאגרַאפ זיא סע .טכַאנ יד ןקיטכענרעּביא לעװ ךיא ּוװ ,טסּוװעג טינ
 .רעמיצ ןקידנעטש ַא ןעמוקַאּב ּבָאה ךיא ןיּב ,טַײצ עשּביה

 ףיז ךיא ּבָאה ,עשרַאװ ןיא ןַײז ןַײמ ןופ געט עטשרע יד ןופ ןיוש
 ,ןטַאטוּפעד:םירבח עַײנ עגַײמ טימ םייס ןצוח ןוא םייס ןיא ןפערט ןּבױהעגנָא
 | | ,עשידיי טינ ןיא עשידיי

 ,רעּפיש ,סַאלגטרַאח יװ ,עשרַאװ ןיא ןעניואוו סָאװ ,ןטַאטוּפעד יד טימ
 ;םיוּבנירג ,ּפעד טימ ;רעירפ ןופ טנָאקַאּב ןעװעג ךיא ןיּב ,,דנַא .א ןײטשּברַאפ
 .ּבָאה ןטַאטוּפעד עקירעּביא יד טימ ,רעירפ ןופ טעדנַײרפַאּב ןעװעג רימ ןענַײז
 ךיז ןּבָאה סע יװ םעדכָאנ ,זַײװכעלסיב ןענעקַאּב וצ ןּבױהעגנָא ךיז ךיא
 | ,םייס םוצ ןעגנולמַאזרַאּפרָאפ יד ןּבױהעגנָא

 ?אנעס ןוא ןטַאטוּפעד עשידיי עלַא ,ךיז רימ ןּבָאה לָאמ ןטשרע םוצ
 ,טגװָא םענייש ַא ףיוא טלמַאזרַאפ קָאלּב 5 ןטעטילַאנָאיצַאנ ןופ ןרָאט
 רימ .ןרָאװעג טנַאקַאּב ןענַײז רימ ,ןעננַאגעגכרוד ךעליירפ ןוא ןייש רעײז 'זיא טנװָא רעד .םיוּבנירג ,ּפעד ןפורעגפיונוצ ןעמעלַא טָאה זנוא ןכלעװ ףיוא
 ךָאנ עדער עטסנעש יד .זיא גהנמ רעד יװ ,סעדער ןטלַאהעג ךיוא ןּבָאה
 טָאה רע ;גרעּבמעל ןופ ךַײר ןָאעל טַאטוּפעד ןטלַאהעג טָאה ךָאנ עמרָאפ רעד
 רעקידנצנעלג רעטלושעג שִיעּפָארײא סלַא ןזיװעגסױרַא יּברעד ךיז
 | ,רענדער

 ,שידיי טדערעג ןּבָאה סָאװ | ,ןצימע ךָאנ ןוא רימ ץוח ,שילױּפ טדערעג ןּבָאה רענדער עלַא טעמּכ
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 יירַאטנעמַאלרַאּפ רעשידיי רעד ןופ ףוצרּפ רעד ךיז טָאה זַײװכעלסיּב
 וצ ןּביױהעגנָא ,קָאלּב ןופ ןרָאטַאנעס ןוא ןטַאטוּפעד יד ןופ .ה ,ד ,עּפורג רעשי

 -םיוא ןצנַאגניא ךיז רע טָאה ןעגנוציז עכעלטע עטשרע יד ךָאנ ןוא ןקעלּפטנַא

 ?עס ןוא (34) ןטַאטוּפעד 46 ןופ ןענַאטשַאּב זיא עפורג עקיזָאד יד .טרעלקעג

 ,(12) ןרָאטַאנ
 ,יקצולירּפ .פעד רעד ךיוא טרעהעג בגא טָאה עּפורג רעקיזָאד רעד וצ |

 טַאנעס ןוא םייס ןיא ןרָאװעג טליײװעגסיא ןפיוא ַאזַא ףיוא ןענַײז לּכה:ךסּב-

 : !ןדיי 4/ - ןָאפ רעשידיי ַא רעטנוא

 ןטפַאשרעּפרעק עשירעּבעגצעזעג יד ןיא ןענייז ןדיי עקיזָאד יד ץוח

 רעד ףיוא .סעיטרַאּפ עשילױּפ ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ןדיי עכעלטע ךָאנ ןײרַא:
 יד ןשיװצ םגה ,אצמנּב ןעװעג טינ ןדיי ענױזַא ןענַײז םייס ןופ טַײז רעטכער

 יד ןיא ןפרָאװעג לָאמַא ךיז טָאה סעיטרַאּפ עטכער ענעדיישרַאפ ןופ רעריפ

 ןפוא רעקיטרַאנגײא רעשידיי רעסיװעג ַא רעדָא ףוצרּפ רעשידיי ןייר ַא ןגיוא;

 יי.ןעקנעד ןופ
 ןדיי םייס ןיא ןעגנַאגעגכרוד ןענַײז םייס ןופ טַײז רעקניל רעד ףיוא

 .(ַאנשטיטסילַאיצָאס ַאיטרַאּפ אקסלָאּפ) *.ס ,ּפ ,פ , ײטרַאּפ רעד ןופ רָאנ

 *רַאפ ןוא רעדנירגַאּב עטסּוװַאּב יד וצ טרעהעג ןּבָאה ןדיי עקיזָאד יד |

 ,דנַאמַאיד ןרעה יד יװ ,ײטרַאּפ רעשיס.ּפ.ּפ רעד ןופ םינקסע עלופטסניד|

 סוניּבר השמ ןופ ןדיײ, ןעוועג ןענַײז סָאד ,דנַא ןוא רענזָאּפ ,ןַאמרעּביל ,לרעּפ-

 וצ ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןדיי -- םינּפ לֹּכ לע ,עטדמשעג ץנַאג רעדָא ּבלַאה ,ןּביולג

 ןסיװעג ַא טימ ןקַאילָאּפ וצ ןוא ךעלדנַײרפ טינ ןעמונַאּב קלָאפ סלַא ןדיי

 ,דנַאמַאיד טַאטוּפעד רעד ןעװעג ָאד זיא ללּכה ןמ אצוי ַא ,.,תיפי:המ ןקניל

 ןַא ּוהיץעגרע טּפַאלקעג ,ןליװ ןַײז ןגעק רשפא ,ךָאנ טָאה סע ןעמעװ ַײּב-

 עטנָאמרעד יד סָאד ,ןקרעמַאּב ַײּברעד זומ ךיא ,,,לרעדָא רעשיטסינויצ רעטלַא;

 | !םייס ןופ ץנעגילעטניא רעטסכעה רעד וצ טרעהעג ןּבָאה ןדייי

 ןענַײז עכלעוו ,("לטגצכעז, ןופ) קָאלּב-ןטעטילַאנָאיצַאנ ןופ ןדיי 46 יד

 עקידנגלָאפ וצ טרעהעג ןּבָאה ,טַאנעס ןוא םייס ןיא ןרָאװעג ןּבילקעגסיוא:

 :ןעגנוריּפורג ןוא ןעײטרַאּפ-
 ;0 - עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ |
 ;7 - יחרזמ

 15 - תודחאתה

 9 יד הדוגא

 ;3 - .ןײרַאּפימירחוס רעלַארטנעצ
 | : ,2 -- עזָאלײטרַאּפ

 יטַאש עשיטסינויצ עלַא ןּבָאה ,ןעז וצ עלעּבַאט רעד ןופ זיא סע יװ

 רָאלק ןיא סע !46 ףיוא רעיטשרָאפ 32 יװ רעקינײװ טינ םענייאניא ןעגנורי
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 :כרוד טַײקכעלגעמ יד טַאהעג ןּבָאה ןטַאטוּפעד עשיטסינויצ יד זַא ,רעּבירעד

 ענײמעגלַא יד ןיוש .קיטילָאּפ עשידיי:שיטסינויצ ַא 'ָאלָאק  ןיא ןריפוצ

 ןלעטש ,עיצַאזינַאגרָא ןיא טעמּכ ךָאד ןענַײז סָאװ ,'יחרזמ, טימ ןטסינויצ

 !טצטירָאיַאמ ערעכיז ַא ןוא עטסעפ ַא רָאפ ךיז טימ

 יד לַײװ ,ןעוװעג טינ ױזַא רעּבָא זיא רעדייל .ןַײז טפרַאדַאּב טָאה ױזַא

 טעמּכ ;ייװצ ףיוא ןסירעצ ךיז טָאה טעטירָאיַאמ עשיטסינויצ עקיטרַאפ עקיזָאד
 יד ןעמוקַאּב ןּבָאה ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ:טינ יד סָאד ,ױזַא ,םיקלח עכַײלג
 עכלעוו ףיוא ,םיקלח ייווצ יד !ןריגער ...וצ ןוא ןַײז וצ עירכמ טַײקכעלגעמ
 טַײז ןייא ןופ ןעוװעג ןענַײז ,ןטלָאּפשעצ ךיז טָאה טעטירָאיַאמ עשיטסינויצ יד
 ,עקירעּביא עלַא -טַײז רעדנַא רעד ןופ ןוא םינויצ עשיצילַאג:חרזמ יד

 ?רעד ,רעטַײװ דייר ַא תויטרפּב ןַײז טעװ תקולחמ רעקיזָאד רעד רעּביא |
 רעטעּפש ןצַאשּפָא לעװ ךיא ןכלעוו ,טְקַאפ םעד רָאנ ךיא ריטַאטסנָאק {עלַײוװ
 ןּבַײלקוצרעדנַאנופ רעווש רשפא ןעװעג רעזעל םעד טלָאװ סע ןכלעוװ ןוא ןָא
 ןעגנורעדליש עקידרעטַײװ יד ןיא ךיז

 טינ ,טנעמַאלרַאּפ ַא ןופ קורדנַײא םעד טינ טכַאמ םייס ןופ ןינּב רעד
 :ײשַאּב ַא יװ סיוא רע טעז ןסיורד ןופ :קיניײװעניא ןופ טינ ןוא ןסיורד ןופ
 טָאה קינייװעניא ןופ ;ליטס:עמרַאזַאק ןטושּפ ַא ןיא טיױּבעגסױא ןינּב רענעד
 ןַײז טימ טנָאמרעד רע :טנעמַאלרַאּפ ַא ףיוא טַײקכעלנע רעקינײװ ךָאנ רע
 רעד זיא ןתמארעדניא .םייס ַא רעדייא ,לעטָאה ןקיסעמלטימ ַא רעמ ןעזסיוא
 ןוא לוש.לטימ ַא רַאפ טיוּבעגסױא ןעועג הלשממ רעשיסור רעד רַאפ ןינּב-
 ,("ץיװעיד ךודָארָאגַאלּב ַאילד טוטיטסגיא ,,) "ךעלדיימ עלעּבָאנ רַאפ , טַאנרעטניא
 :ץה עשיסור יד ןופ רעטכעט יד ןרעװ ןגיוצרעד ןוא טגרעלעג ןגעלפ סע ּוװ
 ,..עשרַאװ ןיא עטמַאַאּב עשיטַארקָארויּב?שיטַארקָאטסירַא ערעב

 ןוא טּבעװעג ןינּב ןקיזָאד םעד םורַא ךיז טָאה טַײצ רעד ןופ ךשמ ןיא
 ןּבָאה ןלָאז עכלעװ ,"ןלענוט עשידרערעטנוא, ןגעוו עדנעגעל ַא טרעטיירּברַאפ
 :רָאפ יד קידנּבעג ,רעדעװלעּב ןטימ "טוטיטסניא, םעד טקיניײארַאפ ןעװעג
 וצ טַײקכעלגעמ יד ןליוּפ ןיא טכַאמ רעשיסור רעטסכעה רעד ןופ רעייטש
 יי "ךעלדיימ עלעּבָאנ, יד ןופ גנואלצרעד יד ןצנעגרעד

 :רעד םעד ןופ "לַאז:טקַא, רעד ןעװעג זיא םייס ןופ לַאז:סגנוציז רעד
 סָאד ,טיוּבעגסױא טכעלש ױזַא שיטסוקַא ןעװעג זיא ןוא "טוטיטסניא , ןטנַאמ
 יד ןופ סעדער יד טרעהעג טכעלש ןעמ טָאה וליּפַא ןעייר עטשרע יד ןיא
 ,ןשטנעמ ןרעטלע ןַא ,רימ טָאה סָאד .(ענוּבירט) המיּב רעד ףיוא ןטַאטוּפעד
 ,שינרעגרע ליפ טַײצ עצנַאג יד טּפַאשרַאפ

 וצ ךיז ןּבָאה עשרַאװ ןַײק ןעמוקנָא ןַײמ ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש
 ןענַײז סע .עקנַארק סלַא םייס ןופ עטלעטשעגנָא ןוא רעטעּברַא טעדנעוװעג רימ

 ןשיווצ רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג ןיּב ךיא יװ ,םישדח רָאּפ ַא ןעגנַאגרַאפ םיוק
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 טימ ךיא טעדנעװעג רימ וצ ךיז ןּבָאה עכלעוו ,רעטעּברַא:םייס עקיזָאד יד

 רימ וצ ךיז ןעמענַאּב רעצנַאג רעיײז ללכּב ןוא גנוטכַא רעייז .ןטיונ ערעדנַא
 ליפ טפַאשרַאפ ,טַאטוּפעד ַא ןעװעג ןיּב ךיא סָאװ ,טַײצ עצנַאג יד רימ טָאה

 / ,דיירפ

 ווו

 ,ןעגנוציז עטשרע יד

 יד ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד ךָאנ דלַאּב טָאה קָאלּב * ןטעטילַאנָאיצַאנ רעד | |

 ןגעלפ סע עכלעװ וצ ,ןעגנוציז ענַײז ןּביױהעגנָא ןרָאטַאנעס ןוא ןטַאטוּפעד .

 ןדַאלעגנַײא ךיוא םיוּבנירג טָאה ךימ ,סעיצקַארּפ יד ןופ רעיײטשרָאפ יד ןעמוק

 טכַארטַאּב עלַא טעמּכ ןּבָאה םיוּבנירג .פעד םעד .ןעגנוציז עקיזָאד יד ףיוא

 טעמּכ טגעלפ רע .ּב .נ םעד ןופ רעּפַאש עלופטסנידרַאפ יד ןופ םענייא .סלַא

 ַײּברעד טָאה רע ןכלעװ ,ןורסח רעד .ןעגנוציז עקיזָאד יד ןריפ קידנעטש

 רעדייל ןרעװ סע ןכלעוו וצ ,ןדייר ליפ וצ סָאד ןעועג זיא ,ןזיװעגסױרַא .

 / ,.,רענדער:גניטימ עטינעג עלַא טניווװעג -

 ןפיוא טלעטשעגקעװַא לּכיםדוק ךיז טָאה עכלעוװ ,הלאש עטשרע יד

 ?קַארַאכ םעד ןגעוו הלאש יד ןעוועג זיא ,קָאלּב:ןטעטילַאנָאיצָאנ ןופ םויה:רדס

 טימ טציא ןוא רעשינכעט ַא זיולּב ןעוועג קָאלּב רעד זיא יצ ;קָאלּב ןופ רעט

 ערעדנוזַאּב ףיוא ןלַאפרעדנַאנופ ךיז רע לָאז ןלַאװ יד ןופ ןקידנערַאפ םעד|
 תוכיש ןייק ערעדנא יד וצ ענייא ןּבָאה עכלעוו ,ןעגנוריּפורג עלַאנָאיצַאנ

 ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןסיװעג ַא ןעמוקַאּב רעטַײװ ףיוא זומ קָאלּב רעד רעֶדָא ,טינ

 :ַאוצ רערעטַײװ ַא וצ םרָאפ רענעי רעדָא רעד ןיא ןריפ לָאז סָאװ ,דנַאּב |

 ?טנעמַאלרַאּפ ןיא ךיוא סעיצקַארפ:םיטועמ יד ןופ טעּברַאנעמ

 :םיטועמ עטסעפ ַא ןפַאש וצ תוחּכ עלַא טימ טּבערטשעג טָאה םיוּבנירג

 ריא ןיא ןדנוּבעג ןפוא ןטמיטשַאּב ַא ףיוא ןַײז לָאז עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא

 טקורעגסױרַא ןטַײז ענעדיישרַאפ ןופ ךיז ןּבָאה סע ,טעּברַא רעשירַאטנעמַאלרַאּפ

 ןימ ַאזַא רעכלעוו ףיוא ,עיניל יד טלעטשעגטסעפ ןּבָאה עכלעוו ,ןגָאלשרָאפ :

 ,ןשטנוװעג ןוא ךעלגעמ ללכּב זיא םיטועמ עלַא ןופ טעּברַאנעמַאזוצ |

 :וצ ןלָאז סעיצקַארפ =םיטועמ יד סָאד ,ןרָאװעג ןגָאלשעגרָאפ זיא סע
 ;םויה?רדס ןופ תולאש עקיטכיװ עלַא ןטכַארטַאּב םַײּב (1 :ןטעּברַאנעמַאז

 רעדעי עכלעוו ,תולאש יד וצ תקָאלּב ןופ גנולעטש יד ןרינידרָאָאק וצ 2

 ,סערדַא סלַא ןעניד ,קָאלּב רעד לָאז (2 ןוא ,םייס ןיא ןגָארטנַײרַא ליוו טועמ

 ,םינינע ערעײז טימ ןדנעוװו ךיז ןענעק עלַא וו
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 עיצקַארפ?םיטועמ ַא ןפַאש ןגעװ טמולחעג טָאה רעכלעוו ,םיוּבנירג ,ּפעד

 ,עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד רעד ןופ שארּב ךיז קידנלעטשקעװַא ,ידּכ ,םייס ןיא

 טגָאזעג ןּביוא ןיוש יו ,טָאה - ,"םייס ןופ לרוג םעד, טנַאה ןיא ןטלַאה ןענעק וצ

 ...עיצַאזינַאגרָא ןימ ַאזַא ןפאש וצ ףיוא תוחּכ עלַא טעדנעװעגנָא ,ןרָאװעג

 עשיװַאלס יד סָאד ,ּבײהנָא ןופ רָאג ןיוש ןקרעמ טזָאלעג ךיז טָאה סע

 -רַאּפ ןופ ןעלטימ ןוא ןליצ עשיטילַאּפ ערעייז לַײװ ,םעד ןגעק ןענַײז םיטועמ

 ךוא ןליצ עשיטילַאּפ יד ןופ קרַאטש ךיז ןדיישרעטנוא ףמַאק ןשירַאטנעמַאל

 ,..ןדיי ןופ ןיוש אטישּפַא ןוא ןשטַײד יד ןופ ןעלטימ

 :רָאפ עקיזָאד יד טנַאקעג ןדיי טימ ןײגנעמַאזצ רעד טלָאװ םעדצוח

 :ָצנ ןּבָאה ײז עכלעוו ,רעלייוו ערעייז ןופ ןגיוא יד ןיא ןפרַאװּפָארַא רעייטש

 א רָאנ זיא ןדיי טימ ץָאלּב רעד זַא ,ןלָאװ יד ןופ טַײצ עצנַאג יד טסיירט
 .י.רעשינכעט

 ,טלקנייװקעג קרַאטש ןּבָאה ןשטַײד יד ולינַא

 זיא ,םיוּבנירג .ּפעד ןופ גָאלשרָאפ םעד וצ ךיז קידנקוקוצ רעטנעענ

 םצד ַײּב תוחּפה:לכל טינ ןפוא םֹוׁשּב ךיז טוָאל רע סָאד ,ןקרעמַאּב וצ גנירג

 יוװ ,ןענַײז סנטשרע ,ןריפכרוד ,ןלױּפ ןיא םיטועמ יד ןופ בצמ:רוטלוק ןקיטציא

 ,ןלַאנָאיצַאג ןיא ןה ענעדיײשרַאפ ץנַאג םיטועמ יד ןופ ןליצדנע יד ,טגָאזעג

 טיג ךיז ןציירק רעּבירעד ,טרּפ ןשיטילָאּפ ןיא ןה ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןיא ןה
 .י.ןגעװ ערעייז ןטלעז

 טַײצ ערעגנעל ַא ףיוא ןדניּברַאפ טינ ןליוּפ ןיא ןדיי ךיז ןענעק ללכּב

 ןלַאפוצנַײרַא קידנריקייר טיג ,טייהרעדנימ רעלַאנָאיצַאנ רעדנַא ןַא טימ

 טפָא ןוומ ןוא ןענַאק ןדיי זַא ,ךיז טײטשרַאפ .,.ןרעַײפ ליווצ ןשיװצ

 לַאפ ןופ רעדָא טַײצ וצ טַײצ ןופ םיטועמ ערעדנַא טימ םענייאניא ןייג טימ

 עלַאנָאיצַאנ יד ןגעק ןטערטסױרַא טיג ןרָאט ןדיי סָאד ,ךיז טייטשרַאפ ;לַאפ וצ

 טלָאװ קידנעטש ףיוא יײז טימ ךיז ןדניּברַאפ רעּבָא ,םיטועמ ערעדנַא ןופ טכער

 אקווד ךיז ןטלָאװ םיטועמ יד רעּבָא ןעװ ...רעלעפ רעקידהנּכס ַא ןעװעג

 םעד ןריטקיד ןלעװ לָאז סָאװ ,חוּכ ןסיורג ַא קידנּפַאש ,םענייאגיא ןדניּברַאפ

 גנוגיגײארַאפ ַא ךיז ןגעק ןפורסױורַא דלַאּב ןַאד ייז ןטלָאװ ,ןליוו ןַײז םייס

 !טַײקיטעט עצנַאג רעייז ןריזילַארַאּפ טלָאװ עכלעוו ,סעיטרַאּפ עשיליױּפ עלַא ןופ

 רעד טגײלעגרָאפ ךיא ּבָאה ,תורעשה עגיזָאד יד ןופ קידנעײגסױרַא
 :עיצילָאזער אזַא ןעמענוצנָא ,,ב ,ג ןופ רעיײטשרָאפ יד ןופ גנולמַאזרַאפ

 עקיזָאד יד ,עיצַאיגַאגרָא:טקַאטנָאק ַא םייס ןיא טעדליּב .ּב ,נ רעד

 =ַאפ סָאד טעװ ןבעל סָאד בוא ,ןרעו טרעדנעעג ןענָאק טעװ עיצַאזינַאגרָא

 ןזָאלעג ןעמעלַא ןוא ןדנוּבעג טינ םענייק טָאה עיצולָאזער עקיזָאד יד .ןרעד
 ןענַײז טימרעד .טּפַאכעגנָא ריא ןָא עלַא ךיז ןּבָאה רעּבירעד .טנעה עַײרפ
 =עג ךימ ףיוא רע זיא רעּבירעד ןוא ןרָאװעג טציירקעגכרוד ןליצ סמיוּבנירג
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 =רָאפ .ּב .נ יד ןופ ןעגנוציז יד ףיוא רעמ ךימ טָאה ןוא ןסיױטשעגנָא ןרָאוװ

 ?נוציז יד ןּבָאה רעּבָא הטלחה רענעמונעגנָא רעד ךָאנ ,ןטעּברַאפ טינ רעייטש

 ,טרעהעגפיוא דלַאּב אליממ ןעג

 עיצקַארפ רעשידיי רעד ןופ ךיז ןעמענַאב םעד ןופ רעּבָא עגַארפ יד

 רעד ןופ ךשמ ןיא טעמּכ זיא םיטועמ עקירעּביא יד וצ טנעמַאלרַאּפ ןיא

 בור דעטסערג רעד .םויה?רדס ןופ ּפָארַא טינ םייס ןטייװצ ןופ טַײצ רעצנַאג

 רעּבירעד .טקנוּפדנַאטש ןטנַאמרעדנּבױא ןַײמ ףיוא ןענַאטשעג זיא- ןטַאטוּפעד

 .ןינע ןקיטכיװ ןקיזָאד םעד וצ ךיז ןרעקוצמוא ןעמוקסיוא ךָאנ רימ טעוו

 :גוא ךָאנ רלַאּב טַאהעג ןּבָאה רימ עכלעוו ,גנוציז עקיטכיװ עטײװצ יד -

 םעד הוּכמ ןעװעג זיא ,רעּבמעװַאנ 26 םעד עשרַאװ ןיא ךיז ןרָאפפיונוצ רעז

 ,"טַאר:לַאנָאיצַאנ

 סָאװ ,גנוריגער:עיצילַאָאק ןימ ַא זיא ןדיי ַײּב "טַארילַאנָאיצַאנ, ַא

 -רַאּפ עשידיי עלַא ןופ רעיײטשרָאפ ןופ טעטימָאק א רָאפ ךיז טימ טלעטש

 :לעזעג עשידיי ןופ ךיוא לָאמַא םעדצוח ןוא ,עכעלרעגריּב תוחּפה:לכל ,ןעייט

 :ּפער עשידיי:ןײמעגלַא עסיוועג טָאה טעטימָאק ַאזַא .ןעגנוריּפורג עכעלטּפַאש

 ןקינײארַאפ וצ טעטימָאק ַאזַא טָאה םינּפ יּפלּכ ;ץוח יּפלּכ טכער עוװװיטַאטנעזער
 תונלדּתש ןעמעלַא רַאפ ןריפ וצ ,ןעגנוריּפורג עטנָאמרעד יד טרּפ ןשיטילָאּפ ןיא

 ףליה עשידירוי ןּבעג ,ןדיי ןגעק תולווע רַאפ ךיז ןעמענוצנָא ,טכַאמ רעד ַײּב

 | | .וװ ,זַא ןוא
 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טרינָאיצקנופ ןיוש טָאה טַאר:לַאנָאיצַאנ אזַא

 םייס ןטשרע םעד ןופ ןטַײצ יד רַאפ סַאלגטרַאה ןוא םיובנירג ןרעה יד

 עקיזיר א טכײרגרעד טָאה ןוא סַאג:עקסרָאטַאנעס רעד ףיוא (עטנַאוטיטסנַאק)

 | | ,םייס ןטײװצ םוצ ןלַאװ יד ַײּב גנולקיװטנַא
 הלאש יד םויה:ררס ןפיוא ןענַאטשעג ןיא גנוציז רעטנַאמרעד רעד ףיוא

 רעדָא ןַאגרָא:ריפסיוא ןַא סלַא טַארלַאנַאיצַאנ ןופ םויק ןקידרעטַײװ םעד ןופ

 סעיצקנופ יד ןענַײז ,בגא ;ןרָאטַאנעס ןוא ןטאטוּפעד עשידיי יד ןופ ָארויּב

 יד ןופ טלײטעגּפָא ןעװעג ךעלטַײד ןוא רָאלק גונעג טינ .ר .נ םעד ןופ

 סָאד ,ױזַא ץנַאטנעזערּפער רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעשידיי רעד ןופ סעיצקנופ

 ןוא ןַײז עיּפשמ טנעקעג ןלַאפ עסיוועג ןיא טָאה .ר .נ ןופ רעציזרָאפ רעד

 .רעײטשרָאפ עשירַאטנעמַאלרַאּפ עשידיי יד ףיוא קורד ַא ןכַאמ ןליּפַא

 .עיציזָאּפ עשיטילָאּפ עקיטכיוו א רעייז ןעוװעג .ר .נ רעד זיא םימלּכ:לע
 גנַאל ןופ ןיוש ךיז טָאה ָאד סָאװ ,טינ רעדנּוװ ןייק זיא רעּבירעד

 ןשיװצ םזינָאגָאטנַא רענעטלַאהַאּב ךָאנ עלַײװרעד רעד ןליפ טזָאלעג קרטטש

 פעד עשיטסינויצ עקירעּביא יד ןוא עיצילַאג"חרזמ ןופ ןטַאטיּפעד עשידיי יד

 ,םייס ןטייוװצ םעד ןיא טרפּב ,טכַארּבעג טָאה םזינָאגָאטנַא רעקיזָאד רעד ,ןטַאט

 ,םייס ןשילױּפ םעד ןיא טעּברַא רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןדָאש סיורג
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 טימ רעירָאטנעמַאלרַאּפ עשידיי יד ןופ גנוציז רעד רעּבירעד זומ ךיא

 בגא ןיא יז ןהמדקה עניילק ַא ןקישסיורָאפ "טַארלַאנָאיצַאנ , - םויח:רדס םעד

 ןעגנורעדליש עקידרעטַײװ יד ןיא ךיז ןריטנערָא/ וצ ףיוא קיטיונ רעייז
 ףיז ןבָאה ןליוּפ ןופ ןייטשפיוא םיתמה:תיחּת םעד ךָאנ יו ,ױזַא טקנוּפ

 ןופ ןלייט ענעדיישרַאפ ןופ רעיײטשרָאפ ןשיווצ ןעגנוּבַײר עקרַאטש ןּבױהעגנָא

 ךיז טָאה טַײקגסירעגּפָא ןוא גנוטכענקרַאפ רעקירָאי 120 ןופ ךשמ ןיא ,ןלױּפ

 :עגסיוא גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןלײט ענעסירעצ יירד יד ןופ ןכעלטיא ןיא

 ?ךוטלוק םעד ןיא ךיוא ןוא עיגָאלָאכיסּפ רעד ןיא גנורעדנע עסיוועג ַא טעּברַא

 ;ל2ל5 ,טליפעג ףיז יז ןּבָאה המחלמ:טלעװ רעד ךָאנ עטקיניירַאפ רעדיוו ,בצמ

 יד ןיא האג יד ,לשמל ,טינ טקנעדעג רעװ ,דמערפ ,טייצ עטשרע יד תוחּפה

 עכלעוו ,שארּב ןזױּפ טימ "ןלױּפ:סױרג, ןופ ןעגנובערטש עשיטסיטַארעּפעס
 ,חרזמ, רעד ןופ ,עיונעג ץנַאג ןייק טיג רשפא ,עיּפָאק א רָאפ ךיז טימ ןלעטש

 רעװ ?תונורסח ןוא ?תולעמ עריא עלַא טימ רוטלוק : ("רעקנוי "רעשיסַײרּפ

 ןופ ךיוא יװ ,ןקַאילַאּפ עקיזָאד יד ןופ גגוצעשגגירג יד ,לשמל ,טינ טקנעדעג

 :"ףשואעלילַאג  ןקַאילַאּפ רענַאיצילַאג יד וצ ןקַאילָאּפ 2 "עקוװָאסערגנָאק, יד

 ןשילײּט ןופ ןלײט ענעדיישרַאפ עקיזָאד יד ךיז ןּבָאה םעגייאניא טקינייאראפ

 ךָאנ ,ןּבױהעגנָא ףוצרפ ןלערוטלוק:לַאנָאיצַאנ ןטרעדנערַאפ לסיּצ ַא טימ קלָאפ
 עלערוטלוק יד ,ךיז ןרעטנעעגרעד וצ ,ןעגנוּבַײר עכעלדַײמרַאפמוא עטשרע יד

 רעקיזָאד רעד וצ ןתמארעדניא ןבערטש ןוא ןּבערטש טזומעג ןבָאה ןקַאילָאּפ

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,קוליח םעד ןכַײלגסױא זומ עכלעוװ ,גנורעטנעעגרעד

 רעד רעטנוא קלָאפ ןשיליוּפ ןופ ןלײט עגעדיײשרַאפ ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד ןיא
 ,גנוטכענקרַאפ רעגנאל ַא ןופ העפשה

 ףשמ ןיא ןיא ןליוּפ םעַײנ םעד ןופ ןלײט ענעדיײשרַאפ ןופ ןדיי יד טימ

 רעסיװעג ַא ןעמוקעגרָאֿפ ךיוא גנוטכעגקרַאפ רעשילױּפ ןופ רָאי 120 יד ןופ

 ןעגנוּבַײר ןפורסירא טזומעג ךיוא טָאה רעכלעוו ,טעצַארּפ:סגנוריצנערעפיד

 ,טגאק רענזױּפ ןופ ןדיי יד טינ טכַארטַאּב ןיא רעּבָא ןעמוק ָאד ,ייז ןשיוװצ

 ןדיי יד רָאג ,ןרָאװעג ברחומו בורח המחלמ:טלעװ רעד ךרוד ןענַײז עכלעוו

 עכלעװ ,ןסערק:הרזמ, רעדָא "רעדנעלדנַאר-חרזמ  ענעפורעג:ױזַא יד ןופ

 ןיא ַאד ןעמוק רעטַײװ ;ןלױּפ םעַײג םעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנַײרַא ןעגַײז
 ,עיצילַאג ןופ ןוא "עקווסערגנַאק , רעד ןופ ןדיי יד טכַארטַאּצ

 :ץגרָאפ ךיז טימ ןּבָאה רעירָאטנעמַאלרַאּפ עשידײ ענעּבילקעג:ַײג יד

 יד (2 ןשארּב םיוּבנירג טַאטוּפעד טימ ןלױּפ:סערגנָאק ןופ ןדיי יד (1 :טלעטש

 ןופ ןדיי יד (3 .שארּב ךַײר ןָאעל טָאטוּפעד טימ עיצילַאג:חרזמ ןופ ןדיי

 =ןרומ יד ןּופ ןדיי יד (4 ןוא שארּב ןָאהט ר"ד טַאטוּפעד טימ פיצילַאג:ברעמ

 .רעציזַאּבאטוג שטייד ףיוא טסייה *רעקנוי (+
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 ?ברעמ ,טלעטשעגרָאפ ךיא ּבָאה טנַאק רענליוו ןופ ,רעקיטכיר ,רעדָא ןסערק
 רענייא ןלײטוצּפָא רעװש ןעװעג טרּפ ןכעלטיא ןיא ןיא עיצילַאגיחרזמ ןוא
 ַא טליּפשעג טָאה גנולײטּפָא רעטנָאמרעד רעד ןיא ןוא רערעדנַא רעד ןופ
 ךופ רענייא ןעוװעג זיא רעכלעװ ,ןָאהט ר"ד ןופ ןָאזרעּפ יד רָאנ רשפא עלָאר
 ..ןטַאטוּפעד עטנכייצעגסיוא יד

 רענליוו ןוא עיצילַאג:חרזמ ,ןלױּפ:סערגנָאק ןופ ןדיי יד ןּבָאה םינּפ לּכ לע
 ןקידאמּתסמ רעיײז ןיא יא ,הוװה רעייז ןיא יא ,רבע רעייז ןיא יא טַאהעג טנַאק
 .,ןטַײקרעדנוזַאּב עסיװעג עיגָאלָאכיסּפ רעצנַאג רעייז ןיא ךיוא יװ ' ,דיתע
 :נוּבַײר ןפורסיורַא קפס4יּתלּב לָאמַא טזומעג רשפא ןוא טנָאקעג ןּבָאה עכלעוו
 טָאה בגא סָאד רעּבָא ;יײז ןשיװצ ןרעוװ:זנורּב ןקילַײװטַײצ ַא וליפַא ןוא ןעג
 =ןצרעדנַאנּפ טינ בוח א רעריפ עשיטילָאּפ עשידיי יד ףיוא טגײלעגפיורַא
 וצ תוחוּכ עלַא טימ ןּבערטש ,טועקרַאּפ רָאנ ,םיקוליח ײלרעלַא יד ןזָאלּב
 .ךַײלגסיוא ןַא וצ זַײװכעלסיּב יז ןעגנערּב

 ?רךַאפ יד ךיז ןּבָאה ,רעטַײװ ןגַײצרעּביא ךיז ןלעװ רימ יװ ,רעדייל

 *חרזמ ןופ ןוא ןלױּפ:סערגנָאק ןופ רעייטשרָאפ עשידיי יד ןשיװצ ןשינעטלעה
 לײט ןייא סָאד ,טפרַאשרַאפ קרַאטש ױזַא ּבױהנָא ןופ רָאג ןיוש עיצילַאג
 .,לײט ןטייוװצ םעד ןגעק טלעטשעגנגעקטנַא ךיז טָאה ןטַאטוּפעד עשיטסינויצ
 ןופ לגניצ םַײּב ןטַאטוּפעד ="הדונַא, עלַאקירעלק יד ַײּברעד קידנלעטשקעװַא

 ,..!גָאװ

 ,עגַארפ םצע רעד טימ יו ,תקולחמ רעקיזָאד רעד ןופ תוּביס יד טימ

 +גַא ןוא עשיצילַאג:חרזמ יד ןשיװצ ָאד ןתמארעדניא זיא קוליח ַא רַאפ סָאװ
 .רעטעּפש ןעמענרַאפ ךיז רימ ןלעוװ ,ןדיי עשיליוּפ ערעד

 יד ןופ גנוציז רעטנָאמרעדנּבױא רעד וצ ךיז קידנרעקמוא ,רעטציא
 .לַאנָאיצַאנ ןינע רעד ןרָאװעג טכַארטַאּב זיא סע ּוװ ,רעירַאטנעמַאלרַאּפ עשידיי
 ןופ םוידיזערּפ רעדָא גנוטלַאװרַאפ יד סָאד ,ןרעװ טגָאזעג לּכ:םדוק זומ ,טַאר
 .ר .ג ןשידיי ןיא :.ר .נ םעד ןּבַײלק וצ ןפוא ןַאזַא ןגָאלשעגרָאּפ טָאה .ר .נ

 ?ַאנעס ןוא ןטַאטוּפעד עלַאנָאיצַאנ עשידיי עלַא ,רעדילגטימ סלַא ,ןַײרַא ןעייג

 =ײװ טינ ןעמוקַאּב ןלַאװ יד ַײּב ןּבָאה סָאװ ,ןטַאדידנַאק עלַא רעטַײװ ; ןרָאט
 עלַאיצָאס ןוא ןעײטרַאּפ ןופ רעייטשרָאּפ--סנטירד ןוא ןעמיטש 5000 ןופ רעקינ
 | .ןעגנוריּפורג

 עיונעג ןייק טינ ןוא עשיטסַאלע ענױזַא ַײּב ןוא דנַאטשַאּב ַאַא ַײּב
 טעװ עּפורג:םיוּבנירג יד סָאד ,ןּבָאה ארומ טפרַאדַאּב ןעמ טָאה תונקּת:לַאװ
 .רעדנגינעג ַא ןעװעג ןיוש זיא סָאד .ר .נ ןיא טעטירָאיַאמ עקרַאטש ַא ןּבָאה
 יד .ר .נ ןיא ןטערטוצנַײרַא ךיז ןגָאזּפָא ףיוא רענַאיצילַאג יד רַאפ טנורג
 ףיוא טגיונעג ןָא ּבױהנָא ןופ ךיז ןּבָאה עכלעװ ,םירחוס יד ןופ רעייטשרָאפ
 ןּבָאה רענַאיצילַאג יד .טגָאזעגּפָא ךיוא ךיז ןּבָאה ,רענַאיצילַאג יד ןופ דצ םעד
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 מעל ןיא טַאהעג ןּבָאה ײז ןכלעװ ,.ר .נ םענעגייא רעייז ףיוא ןפורַאב ךיז
 תועט ןייק ּבָאה ךיא בוא ,רעקרעװטנַאה לײט ַא ךיוא ךיז טָאה סע .,גרעּב
 .ר .ג ןיא ןטערטוצנַײרַא טגָאזעגּפָא ,טינ

 טינ ךעלטנגייא דיר ןייק טאר:לאנָאיצַאנ ַא ןגעװו ךָאד טָאה םורַאױזַא
 ןטלַא ןַײז רעטנוא ןּבילּבעג .ר .נ רעטלַא רעד זיא ךָאד ןוא ;ןַײז טנַאקעג
 ,םויה:דע סיוא קידהשקשיג טעּברַא ענעדײשַאּב ץנַאג ןַײז טריפ ןוא ןעמָאנ
 רעּבָא םיא ןופ ןכַאמ ..!עיצקיפ ַא סיװעג רעּבָא רע זיא טַאר:לַאנָאיצַאנ סלַא
 תועד:יקוליח יד ףיוא ןַײז עיּפשמ ןענָאק לָאז סָאװ ,טנעמורטסניא ןשיטילָאּפ ַא
 טָאה ,םיוּבנירג 'ה םעד טלָאװעג תועמשמ ךיז טָאה סָאד יװ ,טנעמַאלרַאּפ ןיא
 ןּבעגעגנַײא טיג ךיז

 טעּברַא:תונלדּתש עקיטכיװ יד ךיז טָאה ,ןעז רעטַײװ ןלעװ רימ יװ = -
 2ַאנ ןופ ןסירעגּפָא ןצנַאגניא רעירַאטנעמַאלרַאּפ עשידיי יד דצמ םינימה:לּכמ
 וצ טַײקכעלגעמ יד ןרָאװעג טקיטַײזַאּב טימרעד זיא סיװעג ? ,טַאר:לַאנָאיצ
 ,הלאש ַא רעּבָא ןיא סע ןריא ?ןריפנָאא ןוא טעּברַא עקיזָאד יד ןרינידרָאָאק-
 ,טפַאשרעריפנָא רעטריזילַארטנעצ ַאזַא ןיא ללכּב ךיז טקיטיונ טעּברַא ַאזַא בוא
 ,טריזיטַארקָארויּב דלַאּב טרעװ עכלעוו

 ןופ ןענַאגרָא יד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןזומ ךָאנ גנוניימ ןַײמ ךָאנ
 ךרוד ןרעוװ טריפעג-םינינע עשידיי עקידנפיול ןגעוו טכַאמ רעקידנריפסיוא רעד
 :9רּפשטנַא יד ןיא ןטעּברַא סָאװ ,יד ךרוד ץלַא רַאפ רעסעּב ,רעירַאטנעמַאלרַאּפ-
 ןוא עקידעּבעל ַא סנטשרע ןיא טעּברַא ןימ ַאזַא ,סעיסימָאק:םייס עקידנעכ
 ןופ ץנעוורעטניא ענעקורט יד רעדייא ,רעוויטַאטירָאטױא ךס ַא יז זיא סנטייווצ

 סע יװ טעּברַא סָאװ ,טַאטוּפעד רעכעלטיא לַײװ ,ןטלעטשעגנָא:טַאר:לַאנָאיצַאנ ַא
 םעד ןופ עטמַאַאּב ערעכעה עלַא טימ טנַאקַאּב טרעוו ,עיסימָאק ַא ןיא ןַײז ףרַאד
 עטמַאַאּב עקיזָאד יד ךיז ןרעה לוק ןַײז וצ ןוא םוירעטסינימ ןקידנכערּפשטנַא
 ,.!ןשטנעמ ןקיטַײז ַא ןופ דײר יד וצ יװ ,שרעדנַא ץנַאג וצ

 :ַאלרַאּפ עשידיי יד קיסעמקעװצ ןוא טרעװסנשטניװ רעּבירעד זיא סע
 ;ל3ּמ ןצנעװרעטניא עגונּב ןריזינַאגרָא ןצ ױזַא ץנַאטנעזערּפער עשירַאטנעמ
 ?ץנעטעּפמָאק יד ןיא ןריפסיוא יז לָאז טַאטוּפעד רעכעלטיא סָאד ,םינימה
 ,טעּברַא רע רעכלעװ ןיא ,עיסימָאק-םייס רעד ןופ ןצענערג-

 יג :ג

6 

 . ןשירַאטנעמַאלרַאּפ ןשידיי םעד ןופ ןעגנוציז עטשרע יד ןופ רענייא ףיוא |
 ןטַאטּפעד עשידיי עלַא ןופ ןפַאש ןגעו הלאש יד ןעמּוװשעגּפױרַא זיא ּבולקי
 עשיטילָאּפ ןוא עלַאנָאיצַאנ ענײמעגלַא עכעלטפַאשניײמעג ַא ןרָאטַאגעס ןוא-
 ,ןעמָאנ םעד ןגעװ עגַארפ יד ןרָאװעג טכַארטַאּב זיא לּכ:םדוק ,עיצַאזינַאגרָא:
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 ךיא תעדה :בושי ןרעגנעל א ךָאנ .ןגָארט לָאז עיצַאזינַאגרָא ַאזַא סָאװ
 ,(גרעּבמעל) גיטסָארפ השמ טַאטוּפעד ןופ גָאלשרָאפ רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 עימייס װ עיקסװָאדישז ָאלָאק, ןפור ךיז לָאז עיצַאזינַאגרָא עַײנ יד סָאד

 =ָאיצַאנ רעשיליוּפ רעטסּוװַאּב הּתעשּב רעד וצ ןָאגָאלָאנַא סלַא ,"עיצַאנעס יא

 ןיא ,"עיקסלָאּפ ָאלָאק, ,טנעמַאלרַאּפ ןשיכַײרטסע ןיא עיצַאזינַאגרָא רעלַאנ

 ףעגנוטכיר עשיליוּפ עלַא טעמּכ ןופ רעיײטשרָאפ ןַײרַא ןענַײז סע עכלעוו

 רעטסקינײװעניא רעד, ןרָאװעג ןטלַאהרעד רעטַײװ ףיוא בגַא זיא ָאד

 עיצַאזינַאגרָא ַאזַא ןָא ,ןלַאװ יד ַײּב ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רעכלעוו ,"קָאלּב

 ,טלקערבעצ ןוא ןטלָאּפשעצ ױזַא ןעמיטש ןוא תוחוּכ עשידיי יד ךיז ןטלָאװ

 .טַאהעג טינ גנוטַײדַאּב םוש ןייק ןטלָאװ ייז םָאד

 .עלַאנָאיצַאנ עקיטכיװ רעייז א ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןפוא ַאזַא ףיוא

 ןעמָאנ ןשיליוּפ םעד רעטנוא טּפַאשרעיײטשרָאפ עשירַאטנעמַאלרַאּפ עטקינייארַאפ/

 ןטלַאהרעד ךיז טָאה עכלעוװ ,עיצַאזינַאגרָא ?תודחַא ןימ ַא ,(דָאר ַא) "ָאלָאק,

 *ָאלָאק, רעד וצ ןענַאטשעגוצ בגַא ןענַײז סעיצַאזינַאגרָא עלַא טינ .טנַײה ןיּב
 עס ןוא ןטַאטוּפעד עשינַאיצילַאג?חרזמ יד ןּבָאה לשמל ױזַא .ןשינערָאװַאּב ןָא

 רערעדנוזַאּב ַא סלַא טריזינַאגרָא ןעוועג םעד רַאפ ןיוש ןענַײז עכלעוו ,ןרָאטַאנ
 ?שיסור ןטמירַאּב םעד טנָאמרעד סָאװ) ,'ןליוּפנילק, ןופ ּבולק רעשידיי

 ןעמָאנ ַא ןּבָאה ןטסיגיװָאש עשיסור יד יװ ,"יַארק יקסגילסיווירּפ, ןשיטסירַאצ

 יז סָאד ,'ַאלָאק} ןיא ןטעוטנַײרַא רעײז ַײּב טרעלקרעד - (ןלױּפ ןּבעגעג

 =גיא עקיטרָא יד רַאפ ּבולק רעדנוװזַאּב ַא סלַא רעטַײװ ףיוא ןּבַײלּברַאפ

 טינ ךיז ףרַאד "ָאלָאק; יד עכלעוו ןיא ,עיצילַאג:חרזמ ןופ ןסערעט

 .י.!ןשימ
 :עגסױרַא ךיא ּבָאה טַײקידנעטשטסּבלעז רַאפ שינערָאװַאּב עסיוועג ַא

 רענליוו ןופ קיטילָאפ רעלַאקָאל רעד ןופ םינינע יד ןיא רימ רַאפ טלעטש

 ,רבע םעד ןיא יא ןטַײקרעדנוזַאּב ענַײז ,טסּוװַאּב יװ ,טָאה רעכלעװ ,טנַאק

 ..ידיתע ןקיד'אמּתסמ םעד ןיא יא
 .ךיוא טָאה ,טינ .תועט ןייק ּבָאה ךיא ּביוא ,טרּפ םעד ןיא ןשינערָאװַאּב

 .שארּב עקָארק טימ עיצילַאג:ברעמ רַאפ ןָאהט ר"ד טלעטשעגסױרַא

 ןעניורּבשריק טימ '"הדוגַא; רעד ןופ רעיײטשרָאפ יד ןּבָאה רעטַײװ

 ..םינינע עזעיגילער עגונּב ןשינערָאװַאּב ןוא ןעגנורעדָאפ טלעטשעגסיורא שארּב

 םזינָאגַאטנַא רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ףרַאש לָאמ ןטשרע םוצ זיא יײּברעד

 טכער סָאד טָאה יײז ןופ רע ,הלאש רעד ןיא "הדוגַא ,, ןוא "יחרזמ, ןשיװצ

 ..."ןסַאמ (עסקָאדָאטרָא) עמורפ , יד ןריטנעזערּפער וצ
 ךוא ("יחרזמ,) ןײטשּברַאפ 'ה :ןעגנוטכיר עדייּב יד ןופ רעייטשרָאּפ יד

 טימ ןדיי עקידובּכג ןוא עגולק ,עכַײר עדייּב - ("הדוגַא,) ןיורּבשריק 'ה

 ןשיװצ טריפעג קידנעטש ןּבָאה ,עמורפ ןתמארעדניא רשפא ,גנודליב רעקיסעֶמ
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 רעּבָא רקיע רעד ,טשרמולּכ םינינע עקיליײה רַאֿפ המחלמ עטנשקערַאפ ַא ךיז

 ןגָאז רעניײא טגעלפ ...ןדיי עמורפ יד ןופ ז'עלּב ץנַאטנעזערּפער רעד רַאפ

 יז ןגעלפ "רעקיטילָאּפ , סלַא ."ץרַאװש , ןגָאז רערעדנַא רעד טגעלפ ,"סַײװ,

 ףופיהל ןַײז ךרוד ךיז לָאז רענגעק רעד סָאד ,ךיז ןגָאזסױרַא ױזַא {וויּכּב
 ...ןריטעימָארּפמַאק

 תוחוּכ עלַא טימ קידנרעטעלק ,דובּכל דובּכמ ןעגנַאגעג יז ןענַײז עדייּב

 ןיא ןײטשּברַאפ 'ה .,.רעציזרָאפ-"ָאלָאק, א ןופ דובּכה:אסּכ ןכיוה םעד ףיוא

 ןסיורג ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה ןיורּבשריק 'ה ןרעקידנגַײװש ַא רעמ ןעוװעג

 ,רעטרעוו יד קידנגעװ ןוא קידנעייז ,בור:יּפ:לע ןדייר טגעלפ ןוא טַאמָאלּפיד

 בשימ ךיז ןלעװ רימ :;ןעעז ןלעװ רימ , :םיּבר ןושלּב קידנדײר טפָא רעײז

 ןעוװעג ןסיוא רע ןיא לברעד .ו"זאא "ןוָאלרעד טינ סָאד ןלעוװ רימ ,ןַײז

 "תולדג ןושל; ןימ א ןעװעג זיא סָאד - ןײלַא ךיז רָאנ ,"הדוגַא, יד טינ

 ,(710ז2115 זחנג)68518115)

 ןופ ןשיגערָאװַאּב ןכַאמ טווורּפעג ךיוא ןּבָאה ןטַאטוּפעד?"תודחאתה, יד
 עשיטקַארּפ עסיורג ןיײק רעּבָא ןּבָאה עכלעוו ,רעטקַארַאכ ןשיטסילַאיצָאס ַא

 | ...ןּבָאה טנָאקעג טינ גנוטַײדַאּב

 טלעטשעגּפָא תויטרפּב ןוא טַײצ ערעגנעל ַא ךיז ?ָאלָאק, יד טָאה ףוסל
 לָאז ,יד ןזעוועג זיא עגַארפ יד ,יקצולירּפ 'ה ףיוא ,טַאטוּפעד ןט:35 םעד ףיוא
 ?גירא ןעוװעג זיא סע ?טינ רעדָא *ָאלָאק, ןיא ןעמעננַײרַא ןיקצולירּפ 'ה ןעמ
 לָאז יקצולירּפ 'ה זַא ,ךיז טכוד רימ יו ,םיוּבנירג 'ה ןופ ,הטלחה ַא ןגָארטעג
 ןלָאז "ָאלָאק, ןופ רעדילגטימ יד זַא -- ןוא ?ָאלָאק; ןיא ןרעװ ןזָאלרעד טינ

 .,רעקרַאפ ןכעלטּפַאשלעזעג ןיא ןה ןוא טנעמַאלרַאּפ ןיא ןה ,ןריטָאקיַאּב םיא
 טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנוגערפיוא עסיורג יד ןעװעג ןיא ןופרעד הּביס יד
 ףיוא ,"ןפוא ןטרעהרעד טינג םעד ןגעק רעירָאטנעמַאלרַאּפ עשידיי יד ןשיוצ
 ןוא טריזימעלַאּפ ןלַאװ יד ןופ טַײצ רעד ןיא ןּבָאה לָאז יקצולירּפ 'ה ןכלעוו
 ",!ללכּב ןדיי ןגעק רָאנ ,רענגעק עשיטילָאּפ ענַײז ןגעק רָאנ טינ; טפמעקעג

 א ןיא סָאד זַא ,קידנזַײװפיוא ,טפמעקַאּב הטלחה עקיזָאדיד ּבָאה ךיא

 טסטַאּפ רעכלעוו ,טקַא?המקנ ַא סלַא ,ןרעוו טשטַײטעגסיױא זומ סָאװ ,םרח ןימ
 .ןדיי רַאפ טיג

 ַא טימ ךָאד הטלחה עטנַאמרעדנּבױא יד זיא ןתעדה=בושי עגנַאל ךָאנ

 ...ןרָאװעג ןעמונעגנָא 8 ןגעק 10 ןופ ןעמיטש טַײהרעמ

 רָאנ טינ הטלחה עטנַאמרעדנּבױא יד ּבָאה ךיא :ריּכזמ ינא יאטח תא

 ןיּב ךיא ןעװעג רבוע ריא ףיוא היסהרפּב ןיא טפָא רָאנ ,טריפעגסיוא טינ
 ןצמונַאב ךעלטנַײרפ קידנעטש ךיז ןוא ןרָאװעג טנַאקַאּב םייס ןיא רעטעּפש

 ,יקצולירּפ חנ ,ּפעד 'ה םוצ
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 =ענסיוא םענייש ַא ןופ ךרעּב 40 רָאי א ןופ ןַאמ ַא ןעװעג זיא סָאד

 ַא ןליפַא סָאמ רעסיװעג ַא ןיא ןוא רעקַיעפ ,רעגולק ַא .ןעזסיוא ןטגָאװצ

 ךיז ןגעװ רעּבָא טָאה רע .טסיצילּבוּפ ןוא רענדער ,טַאקָאװדַא רעטּבַאגַאּב

 וצ ַא ךיױא רע טָאה טימרעד תוכַײש ןיא ןוא גנוניימ עסיורג וצ ַא טַאהעג

 ךָאנ ךיז טגָאיעג קרַאטש וצ ןוא ליפ וצ ךיוא טָאה רע ...םֹוִיָאגע ןסיורג

 :המשל ַא ןופ ןריפּפָארַא לָאמַא םיא ןגעלפ עכלעוו ,טעטירַאלוּפָאּפ ןוא דובּכ
 ...טעּברַאןײש ַא וצ טעּברַא

 ןַײז ןופ רעייטשרָאפ רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא יקצולירּפ 'ה יװ ױזַא

 ןופ הטלחה עטנָאמרעדנּבױא יד רעּבירעד םיא ַײּב טָאה ,םייס ןיא ?ײטרַאּפ

 ,סעיסימָאק?םייס יד ןיא ןטעּברַא וצ טַײקכעלגעמ יד ןעמונעגּפָא ?ָאלָאק,
 ןופ לסילש םעד טול רעייטשרָאפ עריא טצעזַאּב טָאה עיצקַארפ עדעי ּוװ

 םונעלּפ:םייס ןפיוא ךיוא רע טָאה םעט ןקיזָאדמעד תמחמ .טעטילַאנָאיצרָאּפָארּפ

 רענדער יד ןופ טַײצ יד ןעוו ,ןַאד רָאנ ןטערטוצסיורַא טַײקכעלגעמ יד טַאהעג

 .,.טריניטָאיליג טינ עטסיל:רענדער יד ןוא טריטנעגניטנַאק ןעוועג טינ זיא

 ...עקידנטַײדַאּבמוא ןַא ןעװעג טעּברַא:םייס עצנַאג ןַײז זיא רעּבירעד

 2רָאפ עשירַאטנעמַאלרַאּפ עשידיי יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא םורַא ױזַא

 ?נוּבַײר עטסקרַאטש יד ףיוא קידנקוק טינ ,עכלעוו ,"ָאלָאק, יד ,טפַאשרעיײטש

 -.,ןעמוקעגרָאפ רעטציא זיּב טַײצ עצנַאג יד טעמּכ ריא ןיא ןענַײז סָאװ ,ןעג

 ?ךַײלג רעשידיי רַאפ טריפעג ןּבָאה רימ עכלעוו ,המחלמ רעד ןיא ךָאד טָאה

 !עלָאר עקיטכיװ א טליּפשעג ,גנוקיטכערַאּב:לופ ןוא

 טעּברַא עקירָאיטכַא טעמּכ יד ףיוא קוק ַא קירוצ קידנפרַאװ ,רעטציא

 ןּבעגעגנַײא טינ זנוא ךיז טָאה סע סָאד ,ןרעױדַאּב וצ סיוא טמוק ,ַאלַאק , ןופ

 ,טעּברַאנעמַאװצ רעגנע ךרוד רעדָא עיצַאזינַאגרָא רערעסעּב ַא רשפא ךרוד

 ::רפ רעלעודיװעדניא רַאפ טרָא גונעג ןזָאל בגַא לָאז סָאװ

 וצ ןוא טעּברַא רערַאּבטּכורפ רעמ ַא ןופ טַײקכעלגעמ יד ןפַאש וצ - ,טַײק

 ליפ ױזַא טכױרּברַאפ ןּבָאה עכלעװ ,ןעגנוּבַײר עשיגָאגַאמעד יד ןקיטַײזַאּב

 .י.עיגרענע ערערעַײט
 רימ ןעעז "ָאלָאק,, ןופ לעטשנעמַאזוצ םעד ףיוא קוק ןטשרע םעד  ַײּב

 ןסיורג רעײז ןַײז ןיא טײטשַאּב רעכלעװ ,ץוּביק ןשיטילָאּפ ןסיורג ךרע יפל ַא

 ןייא ןופ ,טקנוּפדנַאטש ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןה ןוא ןשיטילָאּפ ןופ ןה ,בור

 בגַא ךָאד ןענַײז "יחרזמ, יד לַײװ ,'ןטסינויצ ענײמעגלַא, יד ןופ ,ײטרַאּפ

 רעדנַאנופ טינ ךיז ןעײג ײז עכלעוװ טימ ,ןטסינויצ ענײמענלַא רָאנ ךיוא

 טסילש םזינויצ רענײמעגלַא רעד ליפיוו ףיוא ,טַײקמורפ ןינע םעד ןיא וליפֲא

 !סיוא טינ טַײקמורפ יד
 ,"תודחאתה , יד !?ָאלָאק, ןופ ןעגנוריּפורג עקירעּביא יד רימ ןעעז רעטַײװ

 זיִּב ,תולג ןיא טָאה עכלעװ ,עיצַאזינַאגרָא  רעטעּברַא עקידלארשי :ץרא ןַא
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 יד ,,,טַאהעג טינ טעמּכ ךיז רעטניה רעטעּברַא ןייק ,תוחּפה =לכל רעטציא
 םינּפ:לּכ-לע טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא ,עשיטַאּפמיס ךָאד רימ רַאפ ,עקיזָאד

 ןטכױלַאּב ריא ןלָאז סָאװ ,ןלירּב עשיטסיסקרַאמ עקרַאטש וצ ןייק ןגָארטעג טינ
 תוחּפה:לכל תולג ןיא ךיז טָאה ,הװה םעד ןלעטשרַאפ ןוא דיתע ןטַײװ םעד
 טימ ןדיירפיוגוצ טוג טנָאקעג םינינע עשיטילָאּפ עקידנפיול עלַא ןיא טעמּכ
 ,.!ןטסיגויצ ענײמעגלַא יד

 עג ןיא ךָאד ךיז ןלייט "הדוגַא, רעד ןופ רעייטשרָאפ 6 יד רעטַײװ
 טרּפ ןשיטילָאּפ ןיא ;ןטסינויצ ענײמעגלַא יד ןופ ּפָא טינ טרפ ןכעלטּפַאשלעז
 ךָאד זיא יז ;?ײטרַאּפ, ַא רַאפ ןרעװ טנעקרענָא טינ "הדוגַא, יד ךָאד ןעק
 ?ציצַאזינַאגרָא עזעיגילער ַא יו ,רעמ טיג

 ןייגרעדנאנופ ךיז ןענָאק עכלעוו ,"םירחוס, יד רָאנ רעּביא ןּבַײלּב סע
 םינינע עניוזַא ;םינינע עשיטסינויצ ןייר ןיא רָאנ ןטסיגויצ ענײמעגלַא יד טימ
 ןטמַאשרעּפרעק עשירעבעגצעזעג יד ןיא ףיוא ןטלעז ןעמיווש רעּבָא

 ןופ ךעלסילשסיוא טעמּכ ןענַאטשַאּב 'ָאלָאק, יד ךָאד זיא םורַא ױזַא
 ,גנוּברַאּפַאּב רעלַאנַאיצַאנ:שיטסינויצ ַא טימ ןטנעמעלע עכעלרעגריּב

 רעכלעװ ,תובבלה דורפ רעסיורג רעד ןעמונעג ךָאד ךיז טָאה ןענַאװנופ
 טָאה סָאװ ,ןויטבמס םעד ,לסעק ןקיכָאק ַא ?ָאלָאק; רעד ןופ טכַאמעג טַאה
 ;"ָאלָאק , ןופ טעּברַא יד טרעטשעג ױזַא רעטעּפש

 פא ןומ הלאש רעקיטכיװ רעייז רעקיזָאד רעד ןופ גנורעפטנערַאפ רעד
 ,ןרעלקפיוא לָאז רעכלעוו ,לטיּפַאק רעדנוזַאּב ַא ןרעװ ןּבעגעג

 י/1,

 .ןרָאװעג ןכָארּבעצ זיא (ָאלָאק,) דָאר רעד יוזַא יו

 ;אב עשידיי יד זַא ,טקרעמַאּב ,ּבײהנָא ןיא רָאג ,רעירפ ןיוש ּבָאה ךיא
 ,ןלײט ענעדיײשרַאפ ַײרד ןופ ןענַאטשַאּב זיא ןלױּפ םעַײנ םעד ןופ גנורעקלעפ
 :ַאּב רעקיטרָא רעד וצ ךיז ןעמענַאּב םענעדיײשרַאפ ַא טַאהעג ןּבָאה עכלעוו
 :ןטלוק ןוא עשיטילָאּפ ענעדיײשרַאפ טימרעד גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןוא גנורעקלעפ
 ,ילַאג:חרזמ ,ןלױּפ:סערגנָאק :ןענייז ןלייט יײרד עקיזָאדיד ,ןעגנוּבערטש עלער
 רעד ןעװעג בגֲא זיא עיצילַאג-ברעמ .ןסערק : חרזמ ערעדנַא עלַא ןוא עיצ
 טלײטעגּפָא טינ טשינרָאג ןיא טעמּכ ךיז טָאה רע םגה ,רעכלעוו ,לייט רעטרעפ
 :נופ ךָאד טָאה ,ןּבעל ןשידיי םעד ענונּב תוחּפה-לכל ,עיצילַאג : חרזמ ןופ
 .טַײקידנעטשּבלעז עשיטילָאּפ עסיוװעג א (ןָאהט ר"ד) טרעדָאפעג ךיוא ןגעווטסעד
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 ךופ ןענַאטשַאּב זיא ןלױּפ םעַײנ םעד ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד

 ןיא ןענופעג ךיז ןּבָאה עכלעוו ,(ק ,צ) םיּכרמ עקידנעטשּבלעז ריפ

 .עקָארק ןוא ענליוו ,גרעּבמעל ,עשרַאװ
 עשילוּפ יד רַאפ ןוא רעכעלריטַאנמוא ןַא ןעוועג סיוועג זיא דנַאטשוצ אזַא

 ,עשירָאטסיה יד טכַא ןיא קידנעמענ ,רענעשטנּוװעג ןייק טינ ַא ללכּב ןדיו

 ןעמ טָאה ,ןטנַאק עלַא יד ןופ ןטַײקרעדנוזַאּב עשיטילָאּפ ןוא עשיפַארגָאנטע

 =יוא עסיװעג א ןענעקרענָא ,עקָארק ןיא גָאלשרָאפ ןַײמ טיול ,טפרַאדַאּב יז

 רויטַארעדעפ ַײּברעד רעּבָא יז קידנקינײארַאפ ,טַײקידנעטשּבלעז עשימָאנָאט

 .עיצַאינַאגרָא רעלַארטנעצ ןייא ןיא |

 ןייא ןיא זַא ,ןזָאלרעד טינ ןָאק ןעמ זַא ,ןעװעג םיּכסמ ןענַײז עלַא

 יא ןעמ ;ןערטנעצ עקידנעטשּבלעז עשיטילָאּפ ריפ ןעניפעג ךיז ןלָאז דנַאל

 לָאז ןעמ ןכלעוו ףיוא ,ןפוא םעד ןיא ןעגנאגעגרעדנַאנופ קרַאטש רעּבָא ךיז

 םויה:דע (עיצַאקיפינוא) גנוקיניײארַאפ יד ךָאנ זיא טרּפ םעד ןיא ,ןקיניײארַאפ ךיז

 ...ןרָאװעג טכיירגרעד טינ

 .רעטעּפש דיר ַא ןַײז טעװ םעד ןגעוו

 ,םיוּבנירג קחצי .ּפעד ןעװעג זיא ךיז ןקיניײארַאפ םוצ העינמ עטסערג יד

 ארומ עלַא טעמּכ ןּבָאה םזילַאקידַאר ןוא תונווּכ עקידנשרעהניילַא סעמעוװ רַאפ

 כלעװ ,ןטנַאק יד ןופ רעייטשרָאפ עשיטסינויצ יד ןענַײז רעּבירעד ,..טַאהעג

 ןקינײארַאפ טלָאװעג טינ ,טגָאזעג רעסעּב ,רעדָא טנָאקעג טינ ךיז ןּבָאה

 ןפרַאװרעטנוא ןופ טגָאזעגּפָא ןוא ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךיז *ָאלָאק, ןיא ךיוא

 ענַײז ךָאנ יא טפרַאדעג טָאה רעכלעװ ,ןעמיוּבנירג ןופ גנוריפנָא רעד ךיז

 רָאפ טָאה רע עכלעװ ,ןדיי ןינמ בור םעד ךָאנ יא ,ןטסנידרַאפ עשיטסינויצ

 .?ָאלָאק, ןופ רעציזרָאפ רעד ןרעו -- ,טלעטשעג
 ,ןעמיוּבנירג ןשיװצ המחלמ עטנשקערַאפ ַא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע

 ךובּכהיאסּכ םעד ןעמענרַאפ ןגעװ ןענָאהט ןופ ךיוא ,ּבײהנָא ןופ ,ןוא ןכַײר

 ."ָאלָאק, ןיא שאר:בשוי ַא ןופ

 =ידנַאק ןַײז זיא ,טַאהעג טינ םענייק ךיז רעטניה טָאה ןָאהט יװ יױזַא

 ,עקידנעטשּבלעז סלַא ,ויא ןוא עזָאלסגנונפָאה ַא ןעװעג ןָא ּביױהנָא ןופ רוטַאד

 +עג טָאה ןכַײר ןוא ןעמיוּבנירג ןשיװצ רעּבָא המחלמ יד ,ןלַאפעגּפָא דלַאּב

 | ,,טיוט סכַײר וצ זיּב טרעיוד

 רָאנ ,ערעדנַא רָאנ טינ ןּבָאה רעפמעק עדייּב יד סָאד ,ךיז טיײטשרַאפ

 =ָאר ןייק הלילחו:סח טינ ןליּפש ָאד סָאד ,ןדײרנַײא טלָאװעג ןײלַא ךיז ךיוא

 --רָאנ ,"רעריפ, רעטנעקרענָא ןַא ןרעװ וצ ןעגנוּבערטש עשיגָאגַאמעד יד על

 .יי'תוטישג ענעדיײשרַאפ תמחמ רעדנַאנופ טשרמולּכ ךיז ןעמ טייג ָאד סָאד

 רימ ןענָאקא :טהנעטעג טָאה עּפורג ענעבעגעגרעּביא ןַײז ןוא םיוּבנירג

 טריזינָאלָאּפ קרַאטש ױזַא ןענַײז עכלעװ ,"רענַאיצילַאנ,,יד ןופ ןריפ ןזָאל ךיז
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 יששיכײרטסע יד טנשריעג ןּבָאה ?רענַאיצילַאג, יד ,.1 ןרָאװעג טרילימיסַא ןוא

 ,ןריזיטַאמָאלּפיד וצ עּביל ריא טימ ,תיפי:המ ריא טימ ירעכירק עשיטילָאּפ

 ,ןטסנרע ןַא וצ קיעפ טינ ןענַײז ייז ,,יטײקנּברַאדרַאפ ןוא טַײקיױלש ריא טימ

 יװ ,זא .א .װ א .א .,!טסעטָארּפ ןפרַאש ַא וצ ןיוש אטישּפַא ןוא

 טָאה רעכלעװ ,ךַײר ןָאעל ר"ד זַא ,ןזָאלרעד טינ רעּבירעד רָאט ןעמ

 רעד ןופ "רעריפ, רעד ןרעװ לָאז ,תונורסח עטנָאמרעד עלַא טשרמולּכ

 ,גגוריגער רעד טימ ץנַאט : תיפי : המ ַא ןייגקעוװא דלַאּב טעװ רע ,,!"ָאלַאק

 ןרעהעג רימ ןרעכַײרטסע ןעגַײז רענַאיצילַאג יד !גנוריגער רעכעלטיא טימ

 טײטשַאּב קיטילָאּפ רעזנוא ,רוטלוק רעשיסור רעד וצ ,רוטלוק:חרזמ רעד וצ

 ?טועמ יד טימ םענייאניא ןפמעק ןוא ןעיײג רימ :"תודוסיג ירד ןופ רקיע רעד

 ךיא ךיז רימ ןעניפעג-סנטירד ןוא עקניל יד טימ םעגייאניא-רעטַײװ ,רעקלעפ

 | .י!"ןעגנוריגער עלַא וצ עיציזָאּפָא רעטנענַאמרעּפ ,רעקידנעטש ַא

 .עיצילַאג:חרזמ ןופ ןטַאטוּפעד עּפורג ענעּבעגעגרעּביא ןַײז ןוא ךַײר ר"ד
 | :טהגעטעג ןּבָאה

 רעכלעוו ,ןעמיוּבנירג טַאטוּפעד "ָאלָאק , ןטימ ןריפנָא ןזָאל רימ ןענָאק,
 טּבערטש רעכלעװו ,רענעגײא ןַײז ץוח ,טינ גנוניימ סמענייק טימ ךיז טנכער

 יא ,םַארגָארּפ רעװיטיזָאּפ ןַײז ? רוטַאטקיד ןַײז *ָאלָאק, ןיא ןריפוצנילא רָאנ

 ישלַאפ טנורג זיא ,קיטילָאּפ:עיציזָאּפָא יד עגונּב יא ,קיטילָאּפ:םיטועימ יד עגונּב

 דנוא טָאה טַײקיגילדָארג ןוא טעטיוװיסלוּפמיא סמיוּבנירג !קידהנּכס ןוא

 טּפַאשרעריפ עשיטילָאּפ יד םיא ןענָאק ףימ .תורצ ליפ ןָאטעגנָא טשרמולּכ

 יו .זַא ןוא .װ יוזַא ןוא !ןעױרטנָא טינ
 ןכַײר ר"ד סָאװ ,ןעוועג זיא אתנולּפ רעצנַאג רעד ןופ אצוי:לעוּפ רעד

 "טימ ןעמיוּבנירג רעּביא ןוחצנ ַא ןטלַאהוצּפָא ןּבעגעגגַײא ףוס:ל:ףוס ךיז טָאה

 טלעטשעג ןפוא ןַאזַא ףױא ךיז טָאה עכלעװ ,"הדוגַא; רעד ןופ ףליה רעד

 ןיא העד ריא ןגָאװצסיױרַא טיירּב ןּבױהעגנָא טָאה ןוא לָאש ןופ לגניצ םִַײּב

 .י!עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ:ןייר טעמּכ ַא

 ךלעװ ןוא ןוויטָאמ עכעלנעזרעּפ עלא ןופ ןריהַארטסּבָא ןלעװ רימ ּביוא

 ךוא ךעלכַאז ץנַאג םידדצ עדייּב ןופ ןפרּוװרָאפ עטנַאמרעד יד ןטכַארטַאּב

 ךרעדנַא ץנַאג ַא וצ ,טגַײצרעּביא ןיִּב ךיא יװ ,ןעמוק רימ ןלעװ ,וויטקעיּבָא

 ,אצוי:לעוּפ
 =לךלוׁשַאֹּב ײר א סױרַא טלעטש םיוּבנירג :ּבױהנָא ןופ ןּבױהנָא רימָאל

 .,,אצוי:לעוּפ םעד ןופרעד טיצ ןוא ללכּב ןדיי רענַאיצילַאג:חרזמ יד ןגעק ןעגנוק

 ?רָאפ םעד ןעױרטרַאפנָא טינ ךַײר ןָאעל ר"ד 'ה סעד רעּבירעד ןָאק ןעמ זַא

 | ,"ָאלָאק, ןיא ץיז
 .ןעמיוּבנירג 'ח ןגעק ןפרּוװרַאפ ייר א סױרַא טלעטש רעטַײװ ךַײר ר"ד

 ףענייק ,"ָאלָאק, ןיא ץיזרָאפ םעד ןעיױרטנָא טינ םיא ןָאק ןעמ עכלעוו תמחמ
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 יא סָאד ,ןסײװ עלַא :טעטילַארָאמ סרענגעק םעד טינ טרירַאּב יז ןופ רעּבָא

 | .!ןשטנעמ ענײר:לָאטסירק עדייּב ןענַײז ךַײר יא ,םיוּבנירג
 עדייּב יד ּפָא טשרמולּכ ןלייט עכלעוו ,"תוטיש , יד ךָאד ןענָאק רעטַײװ

 ןיא יא ,ןכעלטפַאשלעועג ןיא יא לַײװ ,קידנטַײדַאּב רעייז ןַײז טינ ,ןטַאטוּפעד
 וצ ךָאד ןרעהעג עדייּב :רעדנַאנופ טינ טעמּכ ךיז יז ןעײג טרּפ ןשיטילָאּפ
 ןיק טעמּכ ײז ןשיװצ ךָאד ןָאק סע !ײטרַאּפ רעשיטסינויצ:ןײמעגלַא רעד
 ןופ "תודוסי, ַײרד יד ןסָאלשעגסױא טינ ,ץלַא !ןַײז טינ קוליח רעלעיּפיצנירּפ
 יז ַײּב טפור סָאװ ,רעדנַאנופ ייז טלייט סָאװ ,קיטילָאּפ רעשימיוּבנירג רעד:
 יקוליח ענױזַא .רעטקַארַאכ ןשיטקַאט ַא רָאנ טָאה ,תועד:יקוליח סױרַא
 םעד ףיוא ןענלספ ,ײטרַאּפ רעכעלטיא ןיא ןעמוקרָאפ ןפרַאד ןוא ןענָאק תועד
 | !טינ רָאט ןעמ ןוא טינ ןעמ ןָאק רעציזרָאפ ַא ךמס

 ,זיא רעציזרָאפ ַא סָאװ ,ןוּבשחו=ןיד ןרָאלק ַא ןּבעגּפָא ךיז ןעמ זומ בגא
 ּבױא .ןּבַאה ףרַאד רע זַײרק=ץנעטעּפמָאק ַא רַאפ סָאװ ,טגָאזעג רעסעּב ,רעדָא
 רעד לשמל ךיז טשטניוװ סע יו ,טכַאמ עשירָאטַאטקיד ַא טציזַאּב רעציזרָאפ ַא;
 :רעטיעוװ יד טימ טריזירעטקַארַאכ ּבָאה ךיא עכלעוו ,טכַאמ ַא ,םיוּבנירג 'ה
 ךעלגעממוא רָאג רשפא רָאנ ,רעװש רָאנ טינ זיא ןַאד - !"ךָאנ רימ ךָאנ יג,
 | ! רעציזרָאפ ַאזַא ךיז ןּבַײלקוצוצ

 ןעיײטשרַאפ ,ןטַאוקָאמעד ,רימ יװ ,רעד זיא רעציזרָאפ ַא רעּבָא ּביוא

 ײבור םעד ןופ ןריפ בגא ךיז טזָאל ןוא גנוציז יד טריפ רעכלעוו ,סָאד

 -רַאפ סָאװ ,טַאטוּפעד רעכעלטיא טעמּכ ןָאק -- ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ תועד
 ןשיטילָאּפ ַא ןופ גנוציז ַא ןריפ וצ ןפוא ןשירַאטנעמַאלרַאּפ ַא ףיוא טייטשי

 סא רעציזרָאפ ַאזַא ןָאק תוירחא רענעגייא ףיוא .רעציזרָאפ ַא ןַײז ,בולק

 יד ןיא טנעמַאלרַאּפ ןופ םונעלּפ ןפיוא לָאמַא רשפא רָאנ ןטערטוצסױרַא ןעמוק-

 ,.יּבולק םעד טימ ןַײז וצ בשימ ךיז ףיא טַײצ ןייק ָאטינ זיא סע ןעװ ,ןלַאפ
 יװ ,גנולמָאזרַאפ עטריציפילַאװק?ךיוה ַאזַא תוחּפה לכל סָאד ,ןיימ ךיא

 :ַאֹּב רעקיטכיזרָאפ ןוא רעקיטַײזלַא ,רעכעלטנירג ,רעסעּב טלָאװ ,"ָאלָאק , יד

 ,רעדילגטימ ענַײז ןופ רענעי רעדָא רעד רעדיײא ,ןינע ןשיטילָאּפ ַא ןטכַארט
 ..!רעציזרָאפ ַא רַאפ ןרָאװעג ןּבילקעגסיוא זיא עכלעוו

 םיא טלגיּפש סָאװ ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןוא ןּבעל ןשִיעּפָאריײא ןיא
 :רַאפ וצ ידּכ ,ןּבירשעג ןוא ןָאטעג ליפ רעייז ןרָאי עטצעל יד ןיא טרעװ ,ּפָא

 עקנַארק ַא זיא סָאד ;( "רוטַאטקיד, רעד ןופ ףוצרּפ ןסואימ םעד ןרענעשי
 | | | ..גנונַײשרע עקידנעײגרעּבירָאפי

 1 0268 467 01448!טז". :19320 רָאי ןופ ךוּב עטנַאסערעטניא עטצעל סָאד לשמל עז (?

 ז16ז8054646060 ע. 6160 ?018/ 46 8814028118. 27021:068-/61128. 20016ה.
| .1160 ,1.610214 
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 טרַאפ רעציזרָאפ-ּבולק ַא ןופ עלָאר רעד ףיוא קוק ןקיזָאד ןַײמ ּבָאה ךיא

 ףעגנוטערטסױרַא עכעלטנפע ףיוא יא ,עסערּפ רעד ןיא יא לָאמ ךס ַא טקידייט

 | | ,"ָאלָאק, ןיא ךיוא ןוא
 :נירג יד עכלעװ ,ןפרּוװרָאפ עטנָאמרעד:רעירפ יד וצ ךיז קידנרעקמוא

 ךטנעָאנ םַײּב זַא ,ןגָאז ךָאד רימ ןוומ ,עּפורג:ךַײר רעד טכַאמ עּפורג:םיוּב
 :ַאב עסיוועג ןליפַא יז ןיא רימ ןעניפעג ןדיי עשיצילַאג:הרזמ יד ןטכַארטַאּב
 יד עכלעוו ,םיקהבומ םינמיס עקידנסױטשּפָא יד טינ טַײװ רעּבָא ,ןטַײקרעדנוז
 | ,ייז ןיא ןעניפעג שארּב עשרַאװ טימ ןדיי עשילוּפ עקירעּביא

 לב רעכיג ןקרעמַאּב ךיז ןזָאל ןטַײז עויטַאגעג יד זַא ,ךיוא ןיימ ךיא
 עשיצילַאג:חרזמ יד !ןדיייטיגשכרוד םעד ַײּב רעדייא ,ןדיי ןטעדליּבעג םעד
 ,גנודליב רעשימעדַאקַא טימ ןטנעגילעטניא לָאצ עסיורג ַא רעייז ןּבָאה ןדיי
 נעקידלַאװעג ַא סעיסעפָארּפ עַײרּפ יד ןיא ץנערוקנָאק יד רעּבירעד זיא סע
 ןציזַאּב ײז ןכלעוו ,חוּכ:סגנוסַאּפוצ רעסיורג רעד ךיז טרעלקרעד טימרעד
 טכַאמ רעד טימ ןעלדנאהרעטנוא םַײּב הענכה ערעסערג רעייז טמַאטש ןופרעד
 .יתורשּפ ףיוא ןייגוצנַײא טַײקטיײרג עסיורג=וצ יד רשפא ןוא

 עשיצילַאג:חרזמ יד זַא ,ןגָאז וצ רעטַײוו דוסי םוש ןייק ָאטינ זיא סע
 !ףמַאק ןשיטילַאּפ םענעפָא ןשיגרענע ןַא ןריפ וצ חוּכּב טינ ןענַײז ןדיי

 ףַײר ר"ד טימ ןטַאטוּפעד עשיצילַאג-הרזמ יד ןּבָאה רעּבָא רַאפרעד
 .עשַיעּפָארײא ענײש ַא ללכּב ןוא ץנעגילעטניא עסיורג ַא ןזיװעגסױרַא שארּב
 :עביא יד רעדייא ,טעדליּבעג רעסעּב ןעוװעג יז ןענַײז ךעלטינשכרוד }גנודליּב
 =פג שיראטנעמַאלרַאּפ רעמ ןזועוװעג ךיוא ןענַײז ייז .ןטַאטוּפעד עשידיי עקיר
 "א ,טעּברַא רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעד וצ טסַאּפעגגצ רעמ ןוא ןפילׂש
 ,רימ רעד

 ןַאפ רעטעדליּבעג ןייש ַא ןוא רעגייש ַא ןעועג זיא ל"ז ךַײר ןָאעל ר"ד
 רעּביא טַאהעג טלָאמעד ןוש ךיז רעטניה טָאה רעכלעװ ,רָאי 43-42 ןופ
 רצ ,טרפּב עשיטסינויצ ןוא ללכב עשידיי ,טעּברַא עכעלטּפַאשלעזעג רָאי 0
 :חרזמ ןיא ןדיי עטסרעלוּפָאּפ ןזא עטסלופטסנידרַאפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 .שיצרּבעה ,עשידיי יד טפירש ןוא טרָאװ ןיא טשרעהַאּב טָאה רע ,ןעיצילַאג
 ןַא ןעװעג זיא רע !ךַארּפש עשילגנע ןוא עשיזיוצנַארפ' ,עשישטַײד ,עשיליוּפ
 :סקלָאפ עטסערג יד ןופ רענײא ,רענדער רעלופטנַאלַאט ךעלנייװעגרעסיזא
 ןעוועג רע זיא וצרעד ,טנָצקעג ןּבעל ןַײמ ןיא רָאנ ּבָאה ךיא עכלעוו ,ןענוּבירט
 א ןוא דיי רענעבעגעגרעּביא רענײר-לָאטסירק ַא ,שטנעמ רעגולק ַא רעײז
 | ,ךרוד ןוא ךרוד רעעּפָאריײא

 :גַײא ךיג וצ לָאמַא רע טגעלפ רשפא ,ךײװ וצ ןעװעג רע זיא רשפא
 .,,תורשּפ ףיוא ןייג
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 :ַאלק = טשרע ןַא ןעװעג ךַײר ןָאעל ר"ד זיא -- ןעמונעג םענייאניא ץלַא

 ?לשעג ןוא רעטעדליּבעג:שִיעּפָארײא ,רעטּבַאגַאּב ךעלנייװעגרעסיוא רעקיס:

 ,רעירָאטנעמַאלרַאּפ רענעפ

 הרוש עצנַאג ַא טַאהעג עּפורג עשיצילַאג:חרזמ יד טָאה ךַײר ר'ד ץוח

 ילשמל יו ,ןרָאטַאנעס ןוא ןטַאטוּפעד עטעדליּבעג-ךיוה ןוא עטּבַאנַאּב:ךיױה

 סלַא ,ןּבָאה עכלעװ ,רעּבַײרש .טַאנעס ,ןײטשרעמַָאז .פעד ,לעגניר .טַאנעס

 רעד רעטַײװ .טַאנעס ןוא םייס ןיא רעטרע עטשרע יד ןעמונרַאפ ,ןטסירוי

 יד ןופ רענייא ,ל"ז גיטסָארפ השמ טַאטוּפעד רעטסּוװַאּב ךילטנעדרָארעסיױא

 ,ּפעד ,ןירַאמזָאר ,ּפעד רעטַײװ ;ןטַאטוּפעד עטסלופטסנידרַאּפ ןוא עטסגילקי

 .דנַא ןוא לעצרואוו ,נעס ,רענזיוה

 :יטירק קיטַײזנײא וצ רענַאיצילַאג:חרזמ יד ןּבָאה טַײז רעדנא רעד ןופ

 ,תונורסח ענַײז ןעװעג םזגמ קרַאטש וצ ןוא ןעמיוּבנירג .ּפעד טריק

 ;גיא ןשידיי שיּפיט ַא טימ רָאי 40 ךרעּב ןופ ןַאמ ַא ,םיוּבנירג קחצי

 ןעײר עטשרע יד ןיא טקורעגסױהַא גנַאל ןיוש ךיז טָאה ,םינּפ ןטנעגילעט

 ,ןטסנידרַאפ עשיטסינויצ עסיורג ענַײז ךרוד םינקסע עשיטילָאּפ:שידיי יד ןופ

 ןַײז ךרוד ןוא טַײקנײר רענעלָאטסירק ןַײז ךרוד ,ןטַײקיעּפ צסיורג ענַײז ךרוד

 ?פרוד רעפיט טַײקַיעפ יד טציזַאּב םיוּבנירג .י .עיגרענע רעכעלּפעשסיואמוא|

 ךיוא לָאמַא ןוא עשיטילָאּפ עגעדיישראפ ןעמענוצמורַא רעטיירּב ןוא ןטכארטוצ

 ןַא טימ שטנעמ ַא ,דיי רעטנשקערַאפ ַא זיא סָאד ,תולאש עכעלטפאשלעזעג-

 ןענַײז עכלעװ ,ןעלטימ יד רָאלק קידנעטש טינ טעז רע .ןליו םענרעזַײא

 קידנעטש טעמּכ ,רָאלק רעּבָא טעז רע ;ליצ םעד ןכיירגרעד וצ ףיוא קיטיונ

 | 1 ,אפוג ליצ םעד

 ױזַא זיא עכלעװ ,טַײקיקע ןַײז ןוא טַײקינילדָארג ןַײז טמַאטש ןופרעד

 ,קיטילָאּפ:לַאער רעד ןיא ךעלדעש

 ןריפ וצ טַײקנפורַאּב ןַײז ןיא ,חוּכ ןסיורג ןַײז ןיא ,ךיז ןיא טּביולג רע

 טַײקיטכערַאּבלּפ רעײז וצ ןוא י"א ןיא הלואג רעיײז וצ ןסַאמ עשידיי יד

 קירערינ וצ טצַאש ןוא חוּכ םעגעגייא ןַײז םזגמ קרַאטש וצ זיא רע .תולג ןיא

 ?געטשּבלעז ןייק ךיז ןּבעל טינ טגָארטרַאפ רע .םינקסע ערעדנַא ןופ חוּכ םעד ּפָא

 טּפעלקעגנָא םיא ןָא ךיז טָאה סע ,ןשטנעמ ןקידגעלדנַאה רעדָא ןקידנעקנעד קיד

 ליוו רע .עיגָאלָאכיסּפ עשירעשרעה:ןײלא עשטיסירַאצ:שיסור קיטש רעשּביה ַא

 .ןעגנוגדרָארַאפ ענַײז ןופ רעריפסיוא עדנילּב ןּבָאה ךיז םורַא

 ןכַאמ טינ לָאז רע ,ארומ רע טָאה ךיז ןּבעֿל ןשטנעמ ןטּבַאגאּב א רַאפ

 ןטכעלש ןייק טינ ןּבירשעננָא זנוא ןופ רעצימע טָאה ...ץנערוקנָאק ןייק הלילח-

 רע זיא ,המודכו לקיטרַא ןטוג א ןּבירשעגנָא ,עדער עטוג ַא ןטלַאהעג ,ךוּב

 ךיז ןשטנעמ סענעּבעגעגרעּביא טינ םיא ןיק טינ טזָאל רע ..,ןדירפוצמוא

 עשּביה ַא ןוא רעשילױּפ:שידיי רעד ןיא חֹּכ ןסיורג ַא טָאה רע ,ןקורוצסױרַא;
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 עכעלטּפַאשלעזעג רעטַײװ טָאה רע ;עסערּפ רעשידיי:שילוּפ רעד ןיא העּפשה

 רעּבָא םיא ןּביג עכלעװ ,ןפוא ןטסכעלרע ןפיוא טעדנעװרַאפ רע עכלעוו ,טלעג

 | העּפשה עסיורג ַא ךיוא

 ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעטסערג רעד רע זיא רעּבָא רקיע רעד

 זוחּפה:לכל ,ןטַאטוּפעד עלַא טכַאמ רעכלעוו ,חוּכ:טּפױה ןַײז טגיל ָאד !ןלַא וו

 .ןּבעגעגרעּביא , קרַאטש םיא ןוא םיא ןופ קיגנעהּפָא עּפורג ןַײז ןופ

 רע סָאד ןעַײרש עכלעװ ,רענגעק עגַײז טכערעג טינ רעּבָא ןענַײז סע
 ןַײז ןיא זַא ,טגײצרעּביא ןיא ןיײלַא םיוּבנירג .ּפעד ,טינ ןַאלּפ םוש ןייק טָאה

 טײטשַאּב רעכלעװ ,ןַאלּפ א טָאה רע ןָאטיג עיגָאנַאמעד םוש ןייק זיא טעּברַא

 ןשיליּפ םעד ןופ ןלײט ריפ עלַא ןופ עיצַאקיפינוא יד המר דיּב ןריפכרוד ןיא

 יד ךיוא ןוא .םּכרמ עשיטסיניצ ריפ יד ןופ רעֶּבָא רקיע רעד ,םוטנדיי

 ,?ָאלָאק) ןופ ןלייט עקינעּפשרעדיװ עלַא ןופ עיצאקיפיגוא

 יִד וליפא ;ץלַא ןופ רעריפנָא רעשירעשרעהנײלַא רעד ןרעוו זומ רע

 רע לַײװ !טגאה ןַײז ןיא ןרעװ טרירטנעצנָאק ךיוא זומ תונלדּתש עשיטילַאּפ

 םעד טציזַאּב סָאװ ,שטנעמ רעשירָאטסיה רעקיצנײא רעד זיא רע זַא ,טביולג

 ראו בוא ,קלָאפ ןשידיי םעד ןופ לרוג םעד ראפ גלָאפרע טימ ןפמעק וצ חוּכ

 ןיא יקסדוסליּפ לַאשרַאמ םעד טפמעקַאב רע ! ןגלָאמ ףנילב םיא טצעװ ןעמ

 קחצי ,ּפעד סא טעז ױזַא ,.!"ָאלַאק, ןיא ךָאנ ירטעג םיִא טוט ןוא םייט

 ,ןםישעמ ענַײז ךָאנ ךיוא רָאנ ,ןּבײרש ןוא ןדייר ןַײז ךָאנ רָאנ טינ םיוּבנירג

 כי ךיוא רָאנ ,תונורסח רָאנ טינ טָאה רע סָאד ,ןעז וצ טכַײל זיא סע

 עכלעװ ,טַײקלעּפ:סטעברַא עקיויר אזַא טציזַאּב רע !תולעמ עסיורג ןוא עקיט

 עשירַאטַאטקיד ענַײז !טינ ןכַײלג ףיא ןליױּפ ןיא ,ךיז טכוד רימ יװ ,טָאה

 / סָאד ,יטנתּב ןלַאװ יד לב רַאנ גנאגסיוא ןעײרפ ַא ןעניפעג ןזומ ןעגנובערטש
 :לגַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ .ק .צ רעד ןלעטשפיונוצ לָאז לטעצ-לַאװ םעד

 ,טַאר:ײטרַאּפ רעד ,רעסעּב ךָאנ ,רעדָא עצַאז

 עשירָאטַאטקיד סמיוּבנירג ןזומ ,,ק ,צ ןשיטסינויצ ןיא יו ,יָאלַאק, ןיא

 וםירבח עגַײודצמ ןרעװטפמעקַאב שיגרענע רע ײז ןעגנוּבערטש

 :טסניררַאפ ןוא רעטסעב רעד םיובנירג קחצי ןיא םיאנת עקיזָאד יד ַײּב

 | !?ָאלָאק , ןופ רעציזרָאפ רעטסלופ
 רעשיטסיגויצ רעד ןופ ןלײײט עדײּב יד זַא ,רָאלק םורֲא ױזַא טרעװ סע

 רָאג טינ ןסירעצ ּבייהנָא ןופ רָאג ןיוש ךיז ןּבָאה ?ָאלָאק, ןיא עיצַאזינַאגרע

 =תושממ ןקידנעטַײדַאּב ןַײק בגא ןּבָאה עכלעוו ,םימעט עשיגָאלָאעדיא בילוצ

 עכעלנעזרעּפ בילוצ ,רקיע:רעד רשפא ןוא ,ךיוא רַאנ ,טינ טרעװ ןקיד
 ! סעיציּבמא;

 .י!ןרָאװעג ןכָארבעצ "דָאר, רעד ןיא ױזַא טָא
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 .םייס רעד

 ןוא ןטַאטוּפעד ענעּבילקעג'ַײנ יד ןופ ךיז ןעמוקעגפיונוצ עטשרע סָאד

 ףעש:הכולמ רעד ןכלעוװװ ףיוא ,טואַאר ןפיוא ןעמוקעגרָאפ זיא ןרָאטַאנעס

 טימ ('םיס ןטלַא םעד ןוא םעַײנ םעד ןטעּברַאפ טָאה יקסדוסליּפ לַאשרַאמ

 רעכעלרעַײפ רעד ףיוא ןעװעגיײּב טסעג עלַא ןענַײז טואַאר ןרַאפ העש ַא

 רעד רעכלעװ ףיוא ,םײס:עטנַאּוטיטסנָאק ןקידרעירפ םעד ןופ "גנוציז:סולש,

 קילּב ַא ןפרָאװעג עדער רעצרוק ַא ןיא טָאה יקסנישטּפמָארט 'ה רעציזרָאפ

 טנגעזעג ןוא םיס םעַײנ םעד טסירגַאּב ,םייס ןקירָאפ ןופ טעּברַא רעד ףיוא

 ןטלַא םעד טימ ךיז

 ןיא רעּבירַא דלַאּב ןטַאטוּפעד יד ןענַײז םייס ןופ לַאז:סגנוציז םעד ןופ

 עסיורג ןענַאטשעג ןענַײז סע ּוװ ,ןרַאולוק יד ןיא ןוא ןלַאז עקיאייּברעד יד

 ןיא יא ךלמה דיּכ הקשמ ןוא בורל ןעװעג זיא ןסע ;ןשיט עטקעדעג:ךַײר

 ןענַײװ ןגָארטעגמורַא ןּבָאה רעניד:םייס לָאצ עסיורג ַא ,תומּכ ןיא יא ,תוכיא

 ךיז סָאה הקשמ ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,ןרעמיצ עלַא רעּביא ןסַײּבוצ ןוא

 טנאקַאּב ךעלטניירפ ,טדערעגרעדנַאנופ ,טּבעלַאּב קרַאטש דלַאּב םלוע רעד

 דיא סע - ןוא ןגעװַאּב וצ ןּבױהעגנָא רעַײרפ ךיז ןּבָאה רעגניצ יד } ןרָאװעג

 ,קידעּבעל ןרָאװעג

 :צגנָא ךיז טָאה סע ןוא יקסדוסליּפ לַאשרַאמ רעד ןעמוקעג זיא דלַאּב |

 =עלטסגיק רעװעשרַאװ עטסעּב יד ןופ עיצַאמַאלקעד ַא ןוא טרעצנָאק ַא ןּביוה

 רשפא טָאה טגװָא ןקיזָאד םעד ןופ טַײקנײש ןוא טַײקכַײר יד .תוחּכ עשיר

 =רעסױא ןוא ןכעלרעניא ןקידסלָאמַאד ןרעװש םעד טימ טרינַאמרַאה טכעלש

 ןטרידילָאסנָאק קינײװ ןצנַאג ריא טימ ,הכולמ רעשילוּפ רעד ןופ בצמ ןכעל

 =לעּפַאּב רעד ןופ טַײקמערָא רעד טימ רעּבָא רקיע רעד ןוא טַארַאּפַא:הכולמ

 ...טליפעג ןטַאטוּפעד ךס ַא אמּתסמ ןּבָאה סָאד ןגנורעק

 ?עליירפ ַא ןוא רעטוג ַא ךיוא ,םינּפ לּכ לע ןעװעג זיא סָאד רעּבָא)

 *ייןטפַאשרעּפרעק עשירעּבעגצעזעג יד ןופ טעּברַא רעד וצ גנַאגוצ רעכ

 ןיא ָאד רעּבָא ןענַײז סע .,!"ּברַאפ ךַאמ ןוא ןקַאּב יד פינק; :ןגָאז ןדיי

 ײ!ןכַאמ ןענעק ךיוא סָאד ףרַאד ןעמ ןעװ ,ןטנעמָאמ ענױזַא קלָאפ ַא ןופ ןבעל |

 יצ עקידתונכש יד ןיא ןוא ןרַאולוק יד רעּביא ךיז ןּבָאה עלַײװרעד

 =ַאלרַאּפ רעטרעדגוה טדערעג ךיז ןשיוװצ ךעליירפ ןוא טריצַאּפשעגמורַא ןרעמ

 לד ןופ קידנּבױהנָא ,םישוּבלמ ײלרעלַא ןיא ,עטלַא ןוא עַײנ ,רעירַאטנעמ

 =עױּפ ,ךעלקער עצרוק עכעלגעטלַא יד וצ זיּב ,םישוּבלמ:ַאלַאג עסַײװ:ץרַאװש

 . 1927 רעּבמעװָאנ 27 (*
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 :רַאפ:לעה ןוא רעדמעה עטיינעגסיוא עכײװ עשיפרָאד ,לוויטש עגנַאל עשיר
 טָאה רעטַײװ .ןעמויטסָאק:לַאנָאיצַאנ עשירעיוּפ עשיניַארקוא ןוא עשילױּפ עקיּב
 עלַא ןופ עכעלטסַײג עשילױטַאק לָאצ עסיורג ַא ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז
 טימ םינּבר עשידיי ןלַאפעגפיוא סרעדנוזַאּב ןעגַײז ןטרָאד ןוא ָאד ,ןעגנַאר
 ,קער עגנַאל ענעדַײז:ץרַאװש ערעייז טימ ,סעקלומרַאי ענעדיישרַאפ ערעײז
 ץגנַאל ןוא ּפעק עטלָאגעג רעדָא ענערָאשעג טימ ,ןעלטרַאג ענעדַײז עטיירּב
 | ,ןתואּפ עטלזַײרקעג

 :וּפ לָאצ עסיורג יד ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה ץלַא רַאפ רעמ
 ;םיוא ָאד יז ןענעק סָאװ, :ןגערפ טזומעג ךָאד ךיז טָאה רערעדעי ..,םירע
 "ל טַײקטנבַאהַאּב:טינ ןוא טַײקרעטצניפ רעייז ַײּב ,,ןָאש

 ָ/טוג לּכ:םדוק טַאטוּפעד ַא ןופ טרעדָאפ טנעמַאלרַאּפ רענרעדָאמ ַא
 יו ,קיטכיװ ױזַא טינ זיא סָאד - גנודליּב?ךַאפ עטוג רָאנ טינ ןוא גנודליּב
 ,..גנולקיװטנַא עשיטילָאּפ עסיוועג ַא ןוא גנודליב ענײמעגלַא עטוג רקיע רעד

 | ?םירעױּפ עכעלנייוװעג יד ןָאטּפױא ָאד ןענעק סָאװ ,טנַײה
 יװ ,ןטנעמַאלרַאּפ יד ןיא םירעיוּפ יד ןופ עלָאר יד זיא ,טסּוװַאּב יו

 ןעװעג קידנעטש טעמּכ ,ַאמוד, רעשיסור רעד ןיא ,לשמל ,ןעװעג זיא יז
 ...ערעכיז ןייק טינ רעײז ַא ךיוא לָאמַא ןוא עויסַאּפײץנַאג ַא

 יד ןּבָאה ץעזעג ןרַאפ טַײקכַײלג רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ רענגעק יד
 :עג קידנעטש טנעמַאלרַאּפ ןרַאפ ןסַאמ עשירעיוּפ יד ןופ טַײקכעלגױט עּפַאנק
 ַא ןיא ןלַאװ יד ַײּב גנומיטשּפָא יד סָאד ,זַײװַאּב ַא סלַא ןצינסיוא טלָאװ
 - ,(סוזנעצ:סגנודליּב ןופ ןעגנורעדָאפ) "עכַײלג , ןייק ןַײז טינ רָאט טנעמַאלרַאּפ
 יו ,טכער עקיּבלעז יד ןּבָאה זומ רעױּפ רעד :שלַאּפ :טנורג רעּבָא זיא סָאד
 רעד רָאנ ,טַאטּפעד א רַאפ טינ גיוט רעױּפ רעד טינ ןרעגריּב ערעדנַא עלא
 ;לצוּפ רעד ,ללכּב רעגריּב רעטעדליּבעגמוא רעדעי יוו ,רעיױּפ רעטעדליּבעגמוא
 :עדנַא רעכעלטיא יװ ,זומ טַאטוּפעד רעשירעוּפ רעד סָאד ,זיא ןופרעד אצוי
 | !טעדליּבעג ןַײז ,טַאטוּפעד רער

 ןעק סָאװ ,עיצַאנ א ןופ עגַארפ ַא זיא עיטַאר;ָאמעד ןופ עגַארפ יד
 זומ ,הגרדמ רעכױה ַאזַא וצ ןכײרגרעד וצ ידּכ ןןריגער ןײלַא ךיז טימ
 תונורסח יד ָאד ןרעװ זַײװכעלסיּב ;ןריציטקַארּפ ןוא ןענרעל גנַאל קלָאפ ַא ךיז
 :עסעּבסיוא יד טכַאמ רוטַאטקיד יד .טקיטַײזַאּב ןוא טרעסעּבעגסיוא
 .!ךעלגעממוא גנגור

 קרַאטש ךיוא ָאד טקריװ טכער ןרַאפ רעגריּב ןופ טַײקכײלג-טיג יד = -
 טימ ןײלַא טקור ,ןּבעל עשיטילָאּפ עשיטקַארּפ סָאד ,ןּבעל סָאד .קידנרעטש
 ןעגנוּבַײר עכעלדעש ןוא ןדלַאװג ןָא ,תולװע ןָא ,טַײז ַא ןָא ּפָא טַײצ רעד
 =ַאלרַאּפ א רַאפ עלַײװרעד ךָאנ ןגיוס עכלעוו ,ןטנעמעלע עלַא יד
 ,,,טינ טנעמ
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 ןָא ןּבױה ןוא סיוא רעלייוו יד ךיז ןענרעל ןּבַײלק לָאמ עכעלטע ךָאנ/

 ..!ןּבַײלק ןפרַאדַאּב יז ןטַאטוּפעד עכלעוו ,ןייטשרַאפ וצ

 רעגריּב עריא עלַא סָאד ןגרָאז וצ ביוחמ זיא הכולמ יד
 ;וצנָא יואר ןוא טעדליּבעג ןַײז ןלָאז קוליח םוש ןײק ןָא
 !טכאמ:הכולמ רעד טימ ןריפ

 ןענַײז יז לַײװ ,רַאפרעד רָאנ טכער:לַאװ סָאד רעגריּב ַײּב ןעמענּפָא
 !הכולמ רעד ןופ דלוש רעד רַאפ יז ןפָארטשַאּב-טסיײה ,טעדליּבעג טינ
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 ןטַאטּפעד לײט רעד זַא ,טקַאפ ַא ךָאד טּבַײלּב רעּבָא םינּפ:לּכ:לע
 רעד ןופ לטסקעז ַא רעּביא - ןַאמ 75) םירעיוּפ ןופ ןעמיקַאּב ךיז טָאה סָאװ
 .!םייס ןופ טעּברַא רעד רַאפ טגױטעג קינײװ רעייז טָאה ,(!לָאצ רענײמעגלַא

 ןופ ךָאנ טרפּב ןוא םייס ןופ ןעגנוציז עטשרע יד ןיוש ןּבָאה רעדייל
 יד ,ןטַאטּפעד עקיעפסטעּברַא לָאצ יד סָאד ,ןויװַאּב רָאלק סעיסימָאק יד
 א רעייז ללכּב ןעװעג ויא ,םייס ןופ ץנעגילעטניא:סטעּברַא עכעלטנגייא

 ,ןטעּברַא טנעקעג ןוא טלָאװעג טָאה סָאװ ,ןטַאטוּפעד עלעפַײה ַא ץוח ;עניילק

 ןופ ןענַאטשַאּב ןטַאטוּפעד:םייס יד ןופ ןינּב בור רעד ןוא ןינמ בור רעד זיא

 ףיוא ןזַײװּוצּפיױא גונעג טרּפ םעד ןיא זיא סע ,ןשטנעמ עטיירגעגוצ : קיניײװ

 !ןטסירוי 35 לּכה :ךסּב ןענופעג ךיז טָאה םייס ןצנַאג ןיא :טקַאּפ ןקידנגלָאפ

 רעשידײ רעד ןופ ןעװעג 11 ןענַײז 35 יד ןופ סָאװ ,סָאד זיא טנַאסערעטניא

 י- | | !?ָאלָאק,
 רעטסטנעגילעטניא רעד רשפא ןעװעג ללכּב ןיא ּבולק רעשידיי רעד

 ךָאנ ?ָאלָאק , יד טָאה ןגעווטסעדנופ .םייס ןצנַאג ןיא רעטסקַיעּפסטעּברַא ןוא
 טינ טעּברַא רעשירַאטנעמַאלרַאּפ ןייק וצ ןּבָאה סָאװ ,רעדילגטימ טַאהעג ךיוא

 ילַאּפ עקיטסולסטעּברַא ןוא עקַיעפסטעּברַא קיטנעצָארּפטרעדנוה !טגיוטעג

 | .!אצמנּב טינ רשפא ללכּב ןענַײז ןּבולק עשיט
 =ימָאק יד ןופ רעמכָאנ ןוא ,םייס ןופ ןעגנוציז עטשרע יד ףיוא ןיוש

 ,רעדָא ,טַײקכעלגױט יד רָאנ טינ ןזיװעגסױרַא טלֹוּב ןוא רָאלק ךיז טָאה ,סעיס
 ךיוא רָאנ ,םייס םענעּבילקעגַײנ םעד ןופ ,טַײקכעלגױט:טינ יד ,טגָאזעג רעסעּב

 ,ךייה עלערוטלוק ןוא עשילַארָאמ ןייז רעדָא ףוצרּפ רעלערוטלוק רעצנַאג ןייז

 :סקעז עשיטַארקָאמעד ןופ ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא רעכלעוו ,םייס רעד
 .ןופ בצמ ןלערוטלוק ןקירעדינ םעד טלגיּפשעגּפָא טָאה ,ןלַאװ עקידמינמיס

 רעשייעסערפנשטנעמ ןַײז טימ זָאכיסּפ רעקידהמחלמ:ךָאנ רעקיּבלעזרעד ;דנַאל

 סָאװ ,םזיניװָאש ןזָאלצינערג ןַײז טימ ,שילױּפ טיג ןיא סָאװ ,ץלַא וצ האנש

 רעד ;ןּפַאכרַאפ טנעמָאמ םעד ןיא רָאנ ךיז טזָאל סָאװ ,ץלַא ןּפַאכרַאפ טלָאװ
 ,םזיטַאנַאפ ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןשיטילַאּפ ,ןועיגילער ןופ שלושמה טוח רעקיּבלעז
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 רָאנ ,תוחומ ערעטצניפ יד רָאנ טינ טרעטנָאלּפרַאפ ןוא טיירדרַאפ טָאה רעכלעוו

 ךנַאל ןיא יו םייס ןיא רימ ןּבַאה רעטַײװ ...עטרעלקעגפיוא:טסעּב יד וליּפַא

 -ַארפ רעטסוּפ רערעגָאיצולַאװער :שיגָאגַאמעד רעד ןופ ןשרעה סָאד טקרעמעג

 | ,עיגַאלָאעז
 :טיא סָאד ,עקידלַאװעג אזַא ןעוװעג ןיא םייס ןופ טעטיװיסלוּפמיא יד

 2םיוא דלַאּב טגעלפ טרָאװ ןענַאטשרַאפ טכעלש רעדָא קיטכיזרָאפמוא ךעל

 ןעיירעלדיז טימ ןעגנוטערטסױרַא עכעלטפאשנדַײל ןופ םרוטש ןצנַאג ַא ןּביײה

 סָאד ,טכודעג ַײּברעד ךיז טָאה סע :;ןעגנוקערשנָא עכעלנעזרעּפ עּבָארג ןוא

 יד ,רעזלעה יד רַאפ ןּפַאכ ךיז ןרעדנַא םעד רעגייא דלַאּב ןלעװ רענגעק יד

 זיא טעטיװיסלוּפמיא רעדליװ רעקיזָאד רעד וצ עיצַארטסוליא עטסכעלקערש
 רעשיליױּפ רעד ןופ טנעדיזערּפ ןטשרע ןטרעעג םעד רעּביא החיצר יד ןעוועג)

 וצ ןיִּב םעד ןופ ןברק ַא ןלַאפעג זיא רעכלעוו ,שטיװָאטורַאנ 'ה ,קילּבוּפער

 ,.!םזיטַאנַאפ ןשיטילַאּפ ןוא ןלַאנָאיצַאג ,ןזעיגילער ןטצעהעגפיוא תעגושמ:

 ףךעלטּפַאשנדַײל ןימ ַאזַא טשרעהעג דנַאל ןיא יװ םייס ןיא טָאה םלוּכ=לעו

 ןעגגוקידײלַאּב עּבָארג סָאד ,םויטימעסיטנַא רעטציירעצ ןוא רעטצעהעגפיוא

 ןײק טיג ןעװעג (םונעלּפ?םייס) םייט ןלופ ןפיוא ןליּפַא ןענַײז ןדיי רַאפ

 :ב97 יד טימ ךָאנ טרפּב ,םינינע עשידיי יד עגונּב ךיז ןדיירפיונוצ ,טילהנטלעז

 טגעלפ ןעמ ןעװ ..!ךעלגעממוא טעמּכ טַײצ עטשרע יד ןעװעג זיא ,עט

 ןופרעד וליפַא ךיוא רָאנ ,םייס ןיא רָאנ טינ גָאלשרָאפ ןשידיי ַא ןפרַאװכרוד
  טָאה ,תוחּפה:לכל ,םלוע בור רעד זַא ,ןליפ ךיז טגעלפ ,עיסימָאק רעד ןיא

 ,.,האנה קרַאטש

 ,עטכער יד ןגעק ןטערטסױװַא טַאטוּפעד רעקניל רעשידיי א טגעלפ
 "הר רישז , ןירשעג ַא טַײז רעטכער רעד ףיוא ןּבײהנָא ןטלעו טינ ךיז טגעלפ
 עש:,ס ,9פ .ּפ יד ,וו"זַאא "!יניטסעלַאּפ ָאד, ,,!"ימַאדישז ז שטצרּפ, רעדָא "!ירישז
 ןגעלפ רעמינּפ ערעײז ;ךעּבעג ענעסימשעגּפָא יו ,ןייטש ןּבַײלּב ןגעלפ ןדיי
 רַאפ יז ןענַײז סָאװ !שטַײטס, :גנורעדנּוװרַאפ עטסערג יד ןקירדסיוא יּברעד
 טגעלפ ןדיי ,עטּבַאנַאּב רעיײז בורייּפ:לע ,עקיזָאד יד ןופ רענייא *,,1ןדיי
 טגעלפ רע תעשּב ,ןפוטרעטנוא ,ךיז קידנעמערַאװרעד ,שיטָאירטַאּפ לָאמַא ךָאנ
 ..י!דרע רעשילױּפ רעקילײה רעזנוא ףיױא :קידנעַײרש ,סיפ יד טימ ,ןדייר
 . ..!יזדךישז -- לָאמַאטימ ןוא

 ךיז ןָאט גײּב ַא ןבױלרעד ךיז טגעלפ טַאטוּפעד רעשידיי ַא רעּבֶא ןעו
 ,עקגיל יד ןגעק ,ןגָארפרעַײטש ןיא ,לשמל ,ןטערטסױרַא ןוא סטכער ףיוא
 רשפא ,וו"זַאא ",.!ידישז :עקיּבלעויד סקניל ןופ ךיוא ןרעה ןענעק ןעמ טגעלפ
 ...ךעלטַײד ןוא רָאלק ץנַאג רעֶּבָא ,סטכער ןופ יװ קרַאטש ױזַא טינ

 רעטשרע רעד ,ןדיי ,נוא ףיוא טכַאמעג טָאה םשור ןפיט סרעדנוזַאּב ַא
 םייס ןופ םונעלּפ ןפיוא ,"ַאלָאק, ןופ סעזערּפ סלַא ,ךַײר ר"ד ןופ טיוטסױרַא
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 ךּבױא ןיוש יװ ,ךַײר ר"ד .ּבולק ןַײז ןופ ןעמָאנ ןיא עדער :םַארגָארּפ ַא טימ

 רעטלושעג שִיעּפָאריײא ןַא ןוא רעטינעג ַא ןעװעג זיא ,ןרָאװעג טקרעמַאּב

 ,,ןרינַאמ ןוא ןטסעשז ענייש טימ ,קידנרידנַאקס טדערעג טָאה רע .רענדער

 .לרעדייר:ןייש רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ םיניד עלַא ךָאנ ןטלַאהעגסיױא גנערטש

 ענוּבירט:םייס רעד ןופ ןדייר םַײּב טנעמַארעּפמעט ןשינַאקלּוװ ןַײז טָאה רע

 ,קידריװקרעמ ...קיטונ ןעװעג זיא'ס יװ ,רעמ ךָאנ רשפא ,טשרעהַאּב טוג

 -עגסיוא ןוא עטקָאטעגסױא ,ענעפילשעגסיוא ןַײפ ,ענייש ענַײז אקווד סָאד

 סיורג טַאהעג סיװעג ןטלָאװ עכלעוו ,ענוּבירט:םייס רעד ןופ דייר עטנָאװצ

 וו ,םייס ןשילוּפ םעד ןיא ןּבָאה ,ןיוו ןיא וליפַא רעדָא זירַאּפ ןיא גלָאפרעד

 םוש ןייק בור:יּפ:לע -- "קיטש, ענױזַא וצ ןעוועג טניוװעג טינ זיא םלוע רעד

 ?מוא ןַײז םשור ןקִידלַאװג ַא טכַאמעג טלָאװ ַאד אקװד ;טכַאמענ טינ םשור

 וזַא טָאה רעכלעװ ,טנַאלַאט רענדער רעשיכיטס רעַײרפ רעכעלכַײלגרַאפ -

 !תופיסא עטסקינעּפשרעדיװ ןוא עטסקידלַאװג יד ךיז וצ טדימשעגוצ גנירג

 ןופ חוּכ ןצנַאג םעד טימ קידנריזיװָארּפמיא רעמ ,ןצנוק ןָא ןדייר ךַײר טלָאװ

 ךעגניטימ יד ףיוא ןדייר טגעלפ רע יװ ,ױזַא טנעלַאט ןוא טנעמַארעּפמעט ןַײז

 טלָאװ ןוא טרָא ןטשרע םעד םייס ןיא דלַאּב ןעמונרַאפ רע טלָאװ ,לשמל

 .העּפשה עקיטלַאװג ַא טאהעג ללכ3

 רעטשרע ןַײז טימ םייס ןרַאפ ןטָארטעגסױרַא ךַײר זיא םינּפ;לּכלע

 .ָאלָאק, ןופ רעציזרָאפ סלַא ,עדערטַארגָארּפ רערעסערג

 =םיזרָאפ רעייז ןעװעג ןענַײז יז םגה ,רעטרעוװ עטשרע ענַײז ןופ ןיוש -

 ךיוה םיא ןּבױהעגנָא רעטנעצ רעד ךיוא דלַאּב ןוא עטכער יד ןֹּבָאה ,עקיט

 עּבלעזיד ןּבָאה רעטעּפש טונימ רָאּפ ַא ;תולוק עּבָארג טימ ןסַײרוצרעּביא

 יד טעמּכ טלגנירעגמורַא ,רעטרע יד ןופ ךיז ןּביוהעגפיוא עלַא ןטַאטוּפעד

 "!סענעשעק יד ןופ טנעה יד סױרַא טמענ; :ןעַײרש ןּביױוהעגנָא ןוא ענוּבירט

 רענניפ ןציּפש יד רעטסומ ןשיזיוצנַארפ ןַײז ךָאנ ןטלַאהעג טָאה רע לַײװ

 +רעד טָאה רע ןעוו ...ןזיוה יד ןופ ענעשעקפןטַײז רעד ןיא טנַאה ןייא ןופ

 "..!ּפָארַא !ּפָארַא; :ןעַײרש ןּביוהעגנָא םלוע רעד טָאה ,גנורעדָאפ יד טליפ

 םעד קידנעלמוטרַאפ ןוא קידנכליהרַאּפ ,קידנעַײרשרַאפ ,וו"זַאא *!ּפָארַא ןדיי ,

 ןרַאפ טלעטשעגנַײא ןעװעג וליּפַא ךיז טָאה קעלַאשרַאמ רעד ...רענדער

 .ייןעמונעג טינ ןינע םעד רע טָאה ןצרַאה םוצ טנעָאנ וצ רעּבָא ,רענדער

 | ..!ץלַא רַאפ רערעַײט זיא ץרַאה ַא ...לַײװ

 קיטומ קיצנַאװצ טונימ ַא ןוא טרעטַאמעג ךעּבענ ךיז טַאה ךַײר ר"ד

 =רעּביא טנָאקעג טינ יז רעּבָא טָאה ,םיאנוש עדליוו ענַײז ןגעק טפמעקעג

 .יילנוּבירט יד ןזָאלרַאפ וצ ןעגנּוװצעג ףוס:לּכ=ףוס ןעװעג זיא ןוא ןעַײרש

 .ייטשימעג טינ למוט םעד ןיא ...ךיז ןּבָאה עקניל יד
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 ןוא ןעגנוּבערטש - עטסּוװַאּבמוא רעדָא עטסּוװַאּב -- עֶלַא עקיזָאד יד
 ןיא ןליפ קרַאטש טזָאלעג קעלפ ןופ ךַײלג ךיז ןּבָאה עכלעװ ,ןעגנומיטש'

 - תועונת ענייש ןייק טינ טקירדעגסיוא םייס ןופ ףוצרּפ ןפיוא ןּבָאה .,םייס
 ,טעּברַא רעד ףױא טגָאזעג תואיבנ עטכעלש ןּבָאה ןוא - ןגוצ : רעטקַארַאכ

 ,טגעמָאמ ַא ךָאנ ןעװעג רעּבָא יא סע .,.ןריפסיוא ןָאק םייס ַאזַא עכלעוו

 ןופ טעּברַא יד ףיױא ןעװעג עיּפשמ טָאה רעכלעװ ,רעקיטכיוװ ַא רעייז ןוא

 ןעײטראּפ עשיטילָאּפ יד ןעװעג ןענַײז סָאד 1 םייס-

 טינ ןענַײז יײז ליפיו ףיױױא ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד ןענַײז ןלױּפ ןיא

 ןעועג ,ןעננומיטש ןוא ןעננוּבערטש עטנַאמרעד-ןּבױא יד ןופ ןסקַאװעגסױא

 טָאה יז ּוװ ,דנַאלסיוא ןופ ןרָאװעג טכַארּבעג זיא עכלעוו ,ירּפ עשיטָאזקע ןַא:

 ,ןעמונעגוצ ןוא טריזיטַאמילקַא טַאהעג רעקיגיײװ:רעמ ךיז

 רעדָא עקיטרָא עניילק יד ץוח ,ןעײטרַאּפ עקגיל יד ןופ ןעמַארגָארּפ יד

 רעד ןעװעג ןעגַײז ,ןרָאװעג טכַאמעג יז ןיא ןענַײז סָאװ ,םייונש עלַאנָאיצַאנ

 2ָאמעך:לַאיצָאס רקיצ רעד ןעװעג ןענַײז סָאד .דנַאלסױא ןיא ענעילטנַא רקיע

 .ןעמַארגָארּפ עשירַארגַא:לָאקידַאר ןוא עשיטַארק-

 יב דרע יד ןעמענּפָא סָאד ,ףרָאד ןיא ןוא טָאטש ןיא םזילַאיצָאס רעד

 עכלעוו ,תודוסי יד ןעװעג ןענייז סָאד - גנוקידעשטנא ןָא רעציזַאּב:טוג יד
 טַײצ רערעװש רעד ןיא טעּברַאעגסיױא ,דנַאלסור ןיא יװ ,ןליוּפ ןיא ךיז ןּבָאה

 597 רענעּפָא רעדָא רענעטלַאהַאּב רעד ןופ ןוא עיצקַאער רעשיסור רעד ןופי
 .עיצולָאװ

 ךַאז יד טָאה שרעדנא ץנאג .טֹוׁשֹּפ ןעמוקעגרָאפ ןינע רעד זיא ןַאד

 ױזַא יו ,ןטכַארטרַאפ טזומעג ךיז טָאה םייס רעשילױּפ רעד ןעוו ןעזעגסיוא

 ,טלעטשעגקעװַא לפ:םדוק ךיז טָאה ָאד .ןּבעל ןיא ןריפוצכרוד תודוסי עקיזָאד יד

 תודוסי עטנַאמרעד יד ןלָאז :הלאש יד ,ןלַאפ עניֹזַא ןיא ךעלטנייוװעג יוװ
 עקניל יד יװ תויח ?זַײװכעלסיּב רעדָא לָאמַאטימ ןבעל ןיא ןרעוו טריפעגנַײא
 ,טועמ א ןעוועג םייס ןיא ןענַײז ףרָאד ןוא טָאטש ןופ רעײטשרָאֿפ-רעסעברַא

 תודוסי עטנַאמרעד יד ןריפנייא ןרענָאיצולָאװער:לַאקידַאר ַא ןופ ךָאד טָאה

 ?ןיא ןקידהגרדהב ַא רַאפ ןליפַא ןוא !ןייז טנָאקעג סינ דייר ןייק לָאמַאטימ-

 רעדָא תורשפ ןופ געװ ןפיוא ,זײװכעלקיטש ,רשוי ןלַאיצָאס םעד ןופ ןריפ
 ...גנונעפָאה קינײװ ןעװעג ךיוא זיא ,עטכער יד טימ ןסימָארּפמָאק

 גַאלראּפ עלַאער יד ןשיװצ הריתס עטשרע יד ןּביױהעגנַא ךיז טָאה ָאד

 רעקגיל רעלַאקידַאר רעקינײװ:רעמ רעד ןשיװצ ןוא ןטילקכעלגעמ עשירַאטנעמ
 | ! םַארגָארּפ-

 עלעפַײה ןקיטשינ ַא ץוח סָאד ,ןּבעגוצ וצרעד ךָאנ ןלעװ רימ ּביוא
 עקירעּביא עלַא ןּבָאה ,דנַאלשטַײד ןוא ךַײרטסע םענעזעוועג םעד ןופ ןטַאטוּפעד
 ?םָאק ןשיטילָאּפ ןרַאפ ןּבָאה ןוא טאהעג טינ גנורַאפרע עשיסילָאּפ םוש ןייקי
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 טַאהעג - ןעגנולדנַאהרעטנוא עשיטילָאּפ ןופ תיצמּת םעד רַאפ -- סימָארּפ

 ןעײטרַאּפ עקניל יד ַײּב סָאװרַאפ ,ןיײטשרַאפ רימ ןלעװ -- ,דנַאטשרַאפ קיניײװ

 +גַײרַא טינ ,רעסַאװ ןפיוא למייּב יװ ןעמיווש ןּבילּבעג ןעמַארגָארּפ יד ןענַײז

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טעּברַא יד קידנענעכער טינ .ןּבעל ןיא רעפיט קידנעײג

 .בוריּפ:לע ןּבילּבעג טעּברַא עשירַאטנעמַאלרַאּפ ןייר יד זיא ,סעיצַאזינַאגרָא

 ַא ןופ רָאנ וליפַא רעדָא םַארגָארּפ רעלַאקידַאר ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא רָאנ

 . .י!עזַארפ רעלַאקידַאר

 יד עכלעוו ,ןעגנומיטש ןוא ןגנוּבערטש יד ןענַײז רעּבָא רַאפרעד

 ַײּב יװ ,עקניל יד ַײּב ןפַאשעג טָאה "ןתולג, יד ןופ עיגָאלָאכיסּפ עשיטכענק

 ןַא יװ ,ןכָארקעגסױרַא ןטלעז טינ ןענַײז ןוא ןציז ףיט ןּבילּבעג ,עטכער יד

 רָאג .םַארגָארּפ רעקניל רעד ןופ םזילַאקידַאר םעד קידנכַאלסיױא ,קַאז ןופ לֶא

 =יװָאש רעקרַאטש רעד עקניל יד ַײּב ןסַײרכרוד ךיז טגעלפ ןטלעז ױזַא טינ

 =ןשזרוּב רעד וצ -- םיטועמ רעד וצ האנש ענעטלַאהַאב:טכעלש יד ,םזינ

 צג רעד וצ ןּבערטש סָאד ,טרפּב ןדיי ןוא ללכּב - ךיז טיײטשרַאפ ,עיזַא

 ,ןּפַאכ דלַאּב ַײּברעד ךיז טגעלפ ןעמ ,וו"זַאא ,וו"זַאא עיצַאזינָאלָאּפ:טלַאװ

 ןשטַײטסױא ךַײלג םיא טגעלפ ןעמ ןוא ,תמא םעד טדערעגסױרַא טָאה ןעמ סָאד

 ןשיװצ רעּבָא הריּתס יד ,ו"זַאא "שינדנעטשרַאפסימ, ַא סלַא ,תועט ַא סלַא

 רעײז ךיז טָאה עקניל לָאצ רעסיורג ַא ַײּב ןליצ עתמא יד ןוא םַארגָארּפ רעד

 ,ןסַארקָאמעד עטוג םייס ןיא ןעוװעג ןענַײז סיװעג .ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג טּפָא

 ןעװעג זיא ערעײז לָאצ יד רעּבָא ,ןטסילַאיצָאס עטכעלש ןייק טינ רשפא יא

 ךוא ןסַארקָאמעדםַארגָארּפ ןעוװעג סָאד ןענַײז בורייּפ:לע ..!עקיטשינ ַא רָאג

 | - ,ןטסילַאיצָאס:םַארגַארּפ

 +רעהנפָא ךס ַא ןעװעג ןענַײז רַאפרעד םייס ןופ ןטנעמעלע עטכער יד

 יַאּב טינ ךיז ןּבָאה יז .עלָאר ַא טליפשעג רעקינײװ ךס ַא ןּבָאה ןוא רעקיצ

 ןעװעג טינ זיא סָאװ ,ץלַא וצ האנש רעייז טימ ,םזיניװָאש רעייז טימ ןטלַאה

 ןדיי יד ןרטּפ וצ ,םיטועמ יד ןכָאירעטנוא וצ ןּבערטש רעייז טימ ,שיליוּפ

 יד ןוא לַאטיּפַאק ןשילױטַאק:שיליוּפ םעד הכולמה:אסּכ ןפיוא ןצעזוצקעוװ ןוא

 ןליפַא רעּבָא .רעלק ןשילױטַאק:שילױּפ םעד טימ רעציזַאּב:טוג עשילױטַאק:שילױּפ

 +רענַאיצקַאער יד ןופ גנוגינייארַאפ עקיזָאד יד ,ַאנעיכ; ענעפורעג ױזַא יד

 רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ַײרפ ץנַאג ןעוועג טינ ךיוא ןענַײז ,ןטנעמעלע עטס

 "...עיטַארקָאמעד; :שינעמענוצ א ןּבעגעג ךיז עלַא טעמּכ ןּבָאה ןוא עזַארּפ

 יװָאדול קעזנָאיװז, ,"יצַארקַאמעד יצסנַאיטסעשזרכ ;יצַארקָאמעד יװָאדָארַאנ;)

 .(ו"זַאא "יװָאדָארַאנ

 יװ ,טעּברַא:םייס רעד ןופ ּבײהנָא ןיא עטכער יד ןופ חוּכ רקיע רעד

 =טָאג;ג רעײז טימ "סעקעדנע; יד ןיא ןענָאטשַאּב זיא ,ללכּב דנַאל ןיא בגַא

 ;קלָאפ ןיא יד ףיוא טיוּבעגפיױא זיא עכלעוו ,םַארגָארּפ "רעשידנעלרעטָאפ
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 רעשיגָאלַָאעדיא רעד .ןלײטרוארַאפ ןוא ןעגנומיטש ,ןליפעג עקידנשרעה

 - עיצעדנע, רעד רעּביא םירבח ענַײז ןוא יקסוָאמד ןרעה יד ןופ "יוּברעּביא,

 2אֹנ רעשיסַײרּפיחרזמ רעשרעקנוי:שטַײד רעד ןופ קורדרעּביא ןַא ןעװעג זיא

 ןליײטרוארָאפ יד וצ טסַאּפעגוצ רשפא רעמ סעּפע ,עיגָאלָאעדיא רעשיטסילַאוָאיצ

 ןיא ?עיגָאלָאעדיא; עצנַאג יד ,.,ןומה ןשילױוּפ םעד ןופ טַײקרעטסניּפ ןוא

 ?צלָאעדיא עלַאדָאעפ-לאקירעלק עטלַא עטעװעצינעגרעּביא יד רָאנ ןעוועג בגַא

 רעטנוא ,ןטנעמעלע עלַאדָאעּפ :לַאקירעלק יד טפרַאדַאּב טָאה עכלעוו ,עיג

 ןלױּפ ןיא ןצעזקעװַא ,?עיטַארקָאמעד , רעכעלרעגריב:ןיילק א ןופ עקסַאמ רעד

 עשימָאגָצקקע עצנַאג יד טנעה יד ןיא יײז קידנּבעגרעּביא ,הכולמ רעד ןופ שארּב

 ..!העּפשה עשיטילָאּפ ןוא

 םעד ןופ תיצמּת רעד ןעװעג ןיא ללכּב עיגָאלָאעדיא עשיקעדנע יד

 2טינג ַא טימ טָאה רעכלעװ ,םזיטַאנַאפ ןשיטילָאּפ ןוא ןזעיגילער ,ןלַאנָאיצַאנ

 ןדיי יד ןוא ללכּב םיטועמ יד ןרטּפ וצ טּבערטשעג םויניצ ןדליוו ןטרעהרעדי

 | .ןעמָארגָאּפ "עליטש, ןוא עטושּפ קידנריזינַאגרָא ןפָא ,טרפּב

 =לףָאיַאמ ַא טַאהעג ןּבָאה טאנעס ןיא רעמכַאנ ןוא םייס ןיא עטכער יד

 סָאטיװ רעיוּפ רערטיכ ןוא רעגולק רעד רעד זיּב ,ּביײהנָא ןופ תוחּפה:לכל טעט

 =סיוא לָאז םיא סָאד ,טייס ןיא ךיז ןלעטשוצקעװַא ױזַא ןענַאטשרַאפ טיג טָאה

 ...לָאש ןופ לגניצ םַײּפ ןייטש ןעמוק
 ןכעלטיא ןיא - ?טסַאיּפ, ןופ ןשטנעמ:סָאטיװ יד ןענַײז ךעלטנגייא

 ןעבַײז יז סָאד ,רשפא סעקעדנע יד ןופ קוליח םעד טימ ,ןשטנעמ עטכער טרּפ

 םעד טָאה רעּבָא סָאטיװ ..,סוחי ןטנשריעג ןָא םוטמצירפ ןכַײר א רַאפ ךיוא

 ןַאזַא ףיוא קידנעמוקַאּב ,םיײיט ןופ "םורטנעצ" ןיא טלעטשעגקעװַא ?טסַאיּפ ,

 יזַא .טעטירָאיַאמ עקניל ַא רעדָא עטכער ַא ןדליּב וצ טַײקכעלגעמ יד ןפוא

 2קעֹװַא ןוא ,2אגעיכ, רעד טימ טקיגײרַאפ ,ּבײהנָא ןופ רָאג ןיוש ךיז רע סָאה

 ןופ דידי א םענַײז ,יַאטַאר .ּפעד ,קעלַאשרַאמ סלַא ,םייס ןופ שארּב טצעזעג

 . , ,?טסַאיּפ ,

 ןיא קיטילָאּפ רעד ןיא ןעמַארגָארּפ יד ןשיוװצ תוריּתס יד ןענַײז סיוועג

 רעּבָא ,עקניל יד ַײּב יװ ,עקידנטַײדַאב ענױזַא טינ ןעוועג עטכער יד ַײּב םייס
 ןתמא רעײז ןרעַײלשרַאפ טַײצ וצ טַײצ ןופ םייס ןיא ןזומ ןגעלפ יז ךיוא

 סָאד ,ןסעגרַאפ טרָאטעג טינ ךָאד ןּבָאה יז :"ןָאסַאפ ןטלַאה, וצ ידּכ ,ףוצרּפ

 ?ירעד ,.!רוטלוק רעסיורג ַא ןופ רעציזאב ןוא "רעעּפָאריײא ךָאד ןענַײז יז,

 ?ץרַאװש םעד ןופ טַײקצרַאװש יד ןכַאװשּפָא ןטלעז טינ ןוומ יז ןגעלפ רעּב

 ןעמ .,.טיור טימ םיא ןּברַאפרעטנוא ךרוד ץלַא רַאפ רעסעּב םינּפ ןקידחאמ

 ,דנַאלסיוא .,..ןרַאפ טַאהעג ארומ לסיּבַא א טמעשעג בגַא ךָאנ ךיז טָאה

 ןופ סעקסַאמ טימ ןטקעיַארּפ:ץעזעג עגעדײשרַאפ ַײּב טנידַאּב ךיז טָאה ןעמ

 יד ןעלגומשכרוד טגעלפ ןעמ רעכלעװ רעטניה ,ללּכה תבוט רעטשרמולּכ
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 :ורג ץלַאיצָאס ןוא רעקלעפ .עסיוועג רַאפ ןעגנוצענערגַאּב :טכער עטסעדליוו -
 | ...ןעגנוריּפ

 טינ ןריּבורּפ ךיז ןגעלפ ןטעּברַא:םייס עכעלנייוועג יד ַײּב עקניל יד

 ?רַאּפ יד ןציטש טימ תוריּתס ערעווש עטנָאמרעד יד ןופ ןפלעהסיורַא ןטלעז

 ךרוד ןלַאפכרוד ןלָאז יז סָאד ,טלָאװעג טָאה ןעמ עכלעוו ןעגנורעדָאפ עשִיייט

 !ןלַאפכרוד ןלעװ ייז סָאד ,רעכיז ןעװעג זיא ןעמ ...ןעװ ,יײז רַאפ ןעמיטש

 ?מ ָא קע ד טזומעג ןּבָאה ייז סָאד ,ןעמוקרָאּפ ןטלעז טינ ךיוא טגעלפ סע

 ןוא 'ןָאסַאפ ןטלַאה; ןענעק וצ ידּכ ,ןװיּכּב בולק םענעגיא םעד ןריטעלּפ

 תעשּב ,טלָאװעג ךיז טָאה סע יװ ,טינ ןוא ,טזומעג טָאה ןעמ יװ ,ױזַא ןעמיטש

 ,..טעטירָאיַאמ ַא ר עד ײל ,ךיז טיײטשרַאפ ,טַאהעג טָאה ןעמ

 טבורּפעג םיײס ןיא סטכער ןופ יא ,סקניל ןופ יא ךיז ןעמ טָאה ױזַא

 טָאד ןעוװ ,ןפַאש ךיז ןגעלפ סע עכלעוו ,סעגַאל ערעװש יד ןופ ןפלעהסיורַא

 / ...ןייגרעדנַאנופ ךיז ןגעלפ ןזומ סָאד ןוא ןלעװ

 =עגלַא ץנַאג ןיא ּבָאה ךיא סָאװ ,םייס ןופ דליּב סָאד קידנקידנערַאפ

 עקידרעטַײװ יד ןופ ךשמ ןיא טרעװ סָאװ ןוא ןפרָאװעגנָא ןכירטש עניימ

 -,ןרעװ טלָאמרעד רעפרַאש ןוא רעלופ ,רערעלק ךָאנ ,ףָאה ךיא יװ ,תונורכז

 םעד ףיוא ןכַאמ סטַאזקרעמפיוא סרעדנוזַאּב ּביױהנָא ןופ רָאג ָאד ןיוש ךיא זומ

 ,טקַאפ ןקיטכיװ ןקידנגלָאפ

 ּבָאה ךיא עכלעוו ףיוא ,םייס ןופ תונורסח עניילק ןוא עסיורג עלַא יד

 ןדייר וצ ןעמוקסיוא ךָאנ טעװ סע עכלעװ רעּביא ,יד יװ ױזַא ,ןזיוועגפיוא ָאד

 ןּבַײלּברַאפ ןוומ עכלעו ,ןרעלעפ ןַײק רָאפ טינ ךיז טימ ןלעטש ,רעטעּפש
 ?ַאטנעמַאלרַאּפ יד ןיוש !טרעקרַאפ :םייוניש ןייק ןָא ,ןענַײז יז יװ ױזַא

 .ךיז טָאה סע רעװ ,ןרעדעי ןזיוורעד ןּבָאה 27 - 1922 םייס ןופ תונויסנ עשיר

 ןיא וליפַא ,םײס ַא ןיא טעּברַא יד סָאד ,טקוקעגוצ רעטנעעג ייז וצ

 עסיורג א ןײלא ךיז ןופ ןוא ךיז טימ טגנערּב ,ןטכעלש ַא

 טגָארט רעכלעװ ,םישזער ַא זיא םזירַאטנעמַאלרַאּפ רעד גגנורעסעּבסיוא
 ןופ טַײקכעלגעמ יד טעּברַא רעקידנעטש ןַײז ןיא ,ןײילַא ךיז ןיא

 ןיא ךיז זומ ןוא ןָאק ,טעּברַא רע רָאנ ּבױא ,טנעמַאלרַאּפ א } גנורעסעּבסיױא

 א רשפא ץוח ,רוטַאטקיד ַא תעשּב ,ןרעסעּברַאפ טעּברַא ןופ סעצָארּפ םעד

 עפרַאש יד סיוא קידנעטש טעמּכ טלעפ ריא סָאװ ,עקידנעײגרעּבירָאפ ץרוק

 טימ ךיז ןּבעלוצנַײא טקיטױנעג טינ זיא עכלעוו ןוא קיטירק עקיטַײזלַא ןוא
 טרעװ - ,ןשטנעמ עטקיטכערַאּבכַײלג ןוא עקידנעקנעד:שרעדנַא ,עקימורַא יד

 ..!טרעיױדעג יז רעגנעל סָאװ ,רעגרע ץלַא
 יוִװ ,םזיטַאנַאפ ןשיטילָאּפ:ײטרַאּפ םעד לשמל ןכַײלגרַאפ לָאז ןעמ ןעוו

 ףיוא קידנקוק טינ ,םייס ןופ ףוס םוצ ןוא ּבױהנָא ןיא ןעזעגסיוא טָאה רע

 ליפיװ ,ןטעּברַא ליפױזַא ןזָאלעג טינ ןעמ טָאה םייס םעד סָאװ ,סעד
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 יךלַאװעג ַא ןגיוא יד ןיא ךַײלג ךיז טפרַאװ ,טּפרַאדַאּב ןוא טלָאװעג טָאה רע
 :נָא ױזַא ןעװעג ּבױהנָא ןיא ןענַײז סָאװ ,ןטַאטוּפעד עקיּבלעזיד :קוליח רעק
 טנַאקעג יז ַײּב טָאה טנעמָאמ ןכעלטיא סָאד ,האנש ןוא םזיטַאנַאפ טימ ןדָאלעג
 ןַײװכעלסיּב ךיז ןּבָאה - ,סַײרפױא רעטסּבערג ןוא רעטסערג רעד ןעמוקרָאפ
 רעטנוא ,טקרעמַאּב ,תונויסנ עסיוועג ןּבילקעגנָא ,טניײװעגוצ ,טּבעלעגנַײא:

 ןופ קלח םעניילק ַא תוחּפה:לכל ,טַײקכעלטנּפע ןוא קיטירק ןופ העּפשה רעד
 רעקַיעפסטעּברַא ךס ַא ףוס םוצ ןרָאװעג ןענַײז -- ןוא תונורסח ענעגייא יד
 ךס ַא ןעװעג 27 - 1922 ןופ םייס רעד זיא רעטַײװ !ּבױהנָא ןיא רעדייא
 !םייס רעקידרעירפ רעד רעדייא ,רעכעלגיוט ןוא רעסעּב

 ַא ןופ וליפֲא ןוא ,רוטַאטקײז ַא ןופ רעגנעהנָא יד ךיז ןלָאז ןופרעד
 :רסומ ַא ןעמענּפָארַא ,םישזער סלַא ,'רוטַאטקיד רעלענָאיצוטיטסנָאק,
 | .,!לּכשה

 וליפֲא טסקַאװ ,רוטלוק עדעי יװ ,דנַאל ַא ןופ רוטלוק עשיטילָאּפ יד
 ,םורַא קירעהעג ריא םורַא טייג ןעמ בוא ,קידנעטש טסקַאװ . רעּבָא ,םַאזגנַאל
 55 ןטרַאװרעּביא זומ ןלױּפ .,,ןפוא ןקירעהעג ַא ףיוא יז טגעלפ ןעמ ּביוא
 !םייס ןטוג=תמא ןַא ןעמוקַאּב טעװ יז זיּב ,(רָאי 50) ןעמייס ןעצ ַא תוחּפה
 ..םייס ןטפלע םעד ןופ ןּביױהנָא טינ ןעמ ןעק רעדייל

 יז,

 רעשיליוּפ רעד ןופ טנעדיזערּפ ַא לָאמ ןטשרע םוצ ןּבַײלק סָאד
 ,קילגוּפער

 ןּבױהעגנַא םייס ןיא ךיז ןּבָאה גנוגעװַאּב עקרַאטש ַא ןוא ןּבעל א
 ,םייס ןופ ךיז ןריאוטיטסנָאק םעד ךָאנ טשרע

 טעטילַאנָאיצרָאּפָארּפ ןופ ןיד רעד זיא ךיז ןריאוטיטסנַאק םצע םעד 3
 רעכלעװ ,ןיד ןקיזָאד םעד טױל :טכַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעג טיג ןדיי עגונצ
 ןדיי ןּבָאה ,טַאנעס ןוא םייס ןופ ךיז ןריאוטיטסנָאק םעד ַײּב בייחתמ ןיא
 ַא ןוא קעלַאשרַאמ:עציװ םענעגייא ןַא ,לָאצ רעייז טיול ,ןעמוקַאּב טפרַאדַאּב
 טשרע !ןעמוקַאּב טינ טשינרָאג ּבױהנָא ןופ רעּבָא ןּבָאה ייז ,םייס ןיא רַאטערקעס
 .(רעהיצנַײװ ר"ד 'ה) רַאטערקעס םענעגײא ןַא ןעמוקַאּב ןדיי ןבָאה רעטעּפש

 יעצַאמ 'ה ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא םייס ןופ קעלַאשרַאמ ַא רַאפ
 ןעגנולדנַאהרעטנוא יד טריפעג גולק יוזַא טָאה סָאטיװ ,.טסַאיּפ, ןופ יאטאר
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 צלעטש עקיטכיװ:רעיײיז יד ןעמוקַאּב טָאה "טסַאיּפ, רעד סָאד ,עטכער יד טימ
 רד רַאפ טנעה עַײרּפ ןטלַאהַאּב רעּבָא רע טָאה ַײּברעד ;קעלַאשרַאמ:םייס ןופ

 !טנעדיזערּפ:הכולמ םעד ןופ ןלַאוװ

 א טימ רעױּפ רעקירָאײ ?קיצרעפ רעקרַאטש ַא ןוא רעכיוה ַא ,סָאטיװ

 רעטסוװַאּב ַא סלֲַא םייס ןיא ןַײרַא זיא ,ךעלעגייא ערטיכ ןוא םינּפ ןגולק

 / טינ םירעױוּפ יד ךיז טימ ןלעטש  טסּוװַאּב יו ,רעריפ:םירעוּפ "רעקניל,
 ירד ןיא ךעלנייוועג ךיז ןלייט יז ;עּפורג עלַאיצַאס עכעלטַײהניײא ןייק רָאפ
 ,טינ דרע ןייק רָאגרעדָא ,דרע קיניײװ רעייז רעדָא ןּבָאה סָאװ--םירעיוּפ : ןטכיש

 *טסַאיּפ, ,דרע ליפ ןּבָאה סָאװ - יד ןוא ,דרע םיחטש עלעטימ ןּבָאה סָאװ--יד

 עכַײר יד-ןימ ןטצעל םעד רקיע רעד טלעטשעגרָאפ ןּבָאה שארּב ןסָאטיװ טימ
 טפַאשהבורק רעשיגָאלָאכיסּפ ַא וצ טכַארּבעג "טסַאיּפ , םעד טָאה סָאד .םירעיוּפ -

 =טוג יד ,'ףרָאד ןופ רעגערט:רוטלוק; יד עכלעוװ ַײּב ,"ַאנעיכ; רעד טימ

 ַאזַא טליּפשעג ןּבָאה ,םזיטַארקָאנסירַא רעייז ףיוא קידנקוק טינ ,רעציזַאּב

 .עלָאר עסיורג
 .ײטרַאּפ עטכער ַא תוהמ:ןסַאלק ןצנַאג ןַײז ךָאנ רעּבירעד זיא "?טסַאיּפ ,

 ןיא יא ,םייס ןיא יא "טסַאיּפ, םעד טלָאװ טַײקטכער ַאזַא רעּבָא יװ יױזַא

 'טזומעג םיא טלָאװ ןוא ןּבעג טנָאקעג טינ תוחנה ערעדנוזַאּב ענייק ,דנַאל

 =עגקעװַא סָאטיװ טָאה -- ,"ַאנעיכ, רעקיּבלעז רעד וצ ןַײז ףרצמ ףוס:לּכ:ףוס
 טָאה ךָאנ םַארגָארּפ רעיײז ךָאנ ּוװ ,םייס ןופ "םורטנעצ, ןיא ךיז טלעטש

 ךופ "יצַארּפ ַאיטרַאּפ, רעד ןופ ןטַאטוּפעד עכעלטע יד רָאנ ןייטש טנַאקעג
 רע טָאה ןפוא ןַאזַא ףױא !".ר .ּפ .נ, לײט ַא ךיוא רשפא ןוא טוגוהט .טס

 ךרוד קידנּבעג ,םייס ןיא לָאש ןופ לגניצ םַײּב גולק טלעטשעגקעװַא ךיז

 יד ָאד ,("װעלָארטנעצ,) עקניל יד ָאד ןוחצנ םעד ןעמיטש :"טסַאיּפ , ענַײז

 תיּבה:לעּב:טּפױה רעד ןרָאװעג רע זיא רעּבירעד .("װַארּפָארטנעצ,) עטכער

 ַא ןלעטשפיונוצ המּכסה ןַײז ןָא תוחּפה:לכל רעדָא ,ןסָאטיװ ןָא :םייס ןיא

 ,סיוארָאפ ןסיײר טינ ךיז טגעלפ רע .ךעלגעממוא ןעװעג זיא םוירעטסינימ

 טוג טָאה רע ...ןטעּב קרַאטש טשרמולּכ ןזָאל ךיז טגעלפ רע - טרעקרַאפ

 טלעטש יקסדוסליּפ לַאשרַאמ רעד חוּכ ַא רַאפ סָאװ ,ןענַאטשרַאפ ןוא טסואוועג

 היטנ עטשרמולּכ ַא ןזיװעגסױרַא טפָא רע טָאה רעּבירעד ןוא רָאפ ךיז טימ

 . ,הלילחו:סח ,ײּברעד קידנסַײרנַײא טינ ,!ןשטנעמ סיקסדוסליּפ, טימ ןײג וצ
 גולק ןוא קיצנוק רע טָאה ױזַא ."אנעיכ, רעד טימ ,םיבורק עתמא ענַײז טימ

 ןטלעז טינ ענַײז וצ קידנּבערטש ,סקניל ןוא סטכער ןשיװצ טריסנַאלַאּב

 | ,ןליצ עשיגָאגַאמעד
 =עטסיס עטוג ןַײק קידנּבָאה טיג :שטנעמ רעלעניגרָא ןַא זיא סָאטיװ

 קרַאטש טזָאלעג טַײצ וצ טַײצ ןופ ךיז טָאה סָאװ ,ןורסח ַא ,גנודליּב עשיטַאמ

 א ןפורעגסױרַא ןטלעז טינ רעּבָא רע טָאה-,ןעגנוטערטסױרַא ענַײז ןיא ןליפ
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 =נַאדעג ןוא ןלַאפנַײא עלעגיגירָא ענַײז טימ רערעהוצ ענַײז ַײּב גנורעדנּוװרַאפ

 ךינע ןַא ןיא ןטכַארטנַײרַא טוג ךיז ןעק רע זַא ,ןזיװַאּב ןּבָאה עכלעװ ,ןעק
 .עיצַאוטיס רערעװש ַא ןופ גנאגסיוא ןלעניגירָא ןַא ןעניפעג ךיוא ןעק ןוא

 =סױרַא ענַײז טימ טרינָאּפמיא ןטלעז טינ םיײס םעד טָאה סָאטיװ

 | | .ןעגנוטערט
 =טלצוװ ַא ןופ ןוא ןויער:טלעװ אןופ ןלעפ סָאד ןעוועג זיא ןורסח:טּפיױה ןַײז

 רעצנאג ןַײז ןוא ןקעװצ ןוא ןליצ ענַײז ,רענעלּפ ענַײז ןּבעג לָאז סָאװ ,קוק
 ןעניפעג עכלעוו ,גנואווש ןכיוה םעד ןוא םענמורא ןטיירּב םעד טַײקיטעט

 יד וצ ךיז וצ ןעיצ ןוא ,ןרעטש ןקידנריפ םעד ןקעלּפטנַא ,ןטנָאזירָאה עטַײװ

 ,רעקניניילק ַא ןבילּבעג ןיא ןוא ןעלגילפ ןייק טַאהעג טינ טָאה רע .,,ןסָאמ

 בםיגינע עשיטקַארּפ עניילק רַאפ רעקיטילַאּפ רעשיטקַארּפ רערטיכ ןוא רעגולק

 ...טַאהעג ארומ רע טָאה ערעסערג רַאפ

 רקסדוסליּפ ,רַאמ םעד וגעק טנעדיזערּפ?הכולמ ַא ןופ ןלַאװ יד ַײּב ןייג

 רַאפ חנּכס א טימ וליפַא ןוא עקיזיר רעסיורג א טימ ןדנוּברַאפ ןעוועג זיא

 ףיוא יקסדוסליּפ לַאשרַאמ טימ ןסַײרנַײא ןסייהעג טלָאװ סָאד לַײװו ,ןסָאטיװ

 רעּבירעד ךיז טָאה סָאטיװ ..:ןקירּב יד ךיז רעטניה ןעגערּברַאפ ןוא קידנעטש

 ,העלגָארטנעצ ַא עלַײװרעד קידנדליּב ,דצ סיקסדוסליּפ ףיוא טלעטשעג

 =םיטועמ יד ןטָאש ןופ ןקורסױרַא טזומעג טָאה עיצַאניּבמָאק עקיזָאד יד

 ,טעטירָאיַאמ ןייק קידנּבָאה טינ ,טָאה וװעלָארטנעצ רעד רעכלעוו ןָא ,עּפורג
 ןריגער טנָאקעג טינ

 טָאה ןעמ .רעקידעּבעל ןרָאװעג ?ָאלַאק, ןיא ןױא רעּבירעד זיא סע

 רעסַײװ ןוא רעטיור רעד ןופ המחלמ יד, עלַײװ א ףיוא טּפַאשעגּפָא ןטרָאד

 "ףעריפ,יד ןשיווצ טרעקַאלּפעגרעדנַאנופ ןעװעג ןיוש ךיז טָאה עכלעוו ,"זיור

 }"ָאלָאק,ןופ רעציזרָאפ רעד ןַײז טרָאפ לָאז רעװ :ענַארפ:סנצעל רעד עגונּב
 ןרעװ ןּבילקעג לָאז רעװ :עגַארפ רעד טימ ןעמונרַאפ טסנרע ךיז טָאה ןעמ ןוא
 ?ןלױּפ ןופ טנעדיזערּפ ַא רַאּפ

 "רעד וצ טעדנעװעג ןטלעז רעייז רָאנ ןּבולק:םייס יד ךיז ןּבָאה ןַאד זיּב

 ערעדנַא יד טימ ןעגנּואָיצַאּב ערעלוגער ןייק קידנּבָאה טינ ,עכלעװ ,"ָאלָאק,
 ,םירוקמ ,עשימָאק ךיוא לָאמַא ,ערעדנַא ןופ תועידי ןּפעש טזומעג טָאה ,ןּבולק

 ןופ רעדילגטימ יד :רעשירעטרָאּפער ַא ןעװעג ןיא רוקמ רקיע רעד

 .,עקגיל רקיע רעד ,ערעדנַא ןיא ןטפַאשטנַאקַאּב טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,"ָאלָאק,
 עקיזָאד יד ןעגנערב ןגעלפ ןוא ןרימרָאפניא ןזָאל ייז ןופ ךיז ןגעלפ ,ןּבולק
 ןבעגרעּביא ןגעלפ ןטַאטוּפעד עקינײא ."ָאלָאק, ןופ גנוציז רעד ףיוא תועידי
 =שימָאק א טימ תועידי עקידתוריתס :טפָא ןוא עקידקּפוסמ :לָאמַא עקיזָאד יד
 ּפָא ןטסעמ ןוא ּפָא ןגעװ עכלעװ ,ןטַאמָאלּפיד עדילָאס ןופ עגימ רעקיטכיװ
 ..ןזעװ ןצנַאג ַא םיא ןופ קידנכַאמ ,טרָאװ ךעלטיא



 ןעמיטש יד ןעמוקַאּב קיטיונ טפרַאדַאּב ןּבָאה עקניל יד ןעװ ,רעטציא

 ןעמ טָאה ,טנעדיזערּפ ַא ןּבַײלק םַַײּב לּכ-םדוק ןדיי ןופ ןוא םיטועימ יד ןופי

 ןוא סרעציזרָאפ יד ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה סע :ייז וצ ןַײז חירטמ ןּבױהעגנָא ךיז

 ,ןזיועגפיוא ,ךעלנייוװעג יו ,ןּבָאה עכלעוו ,ועלָארטנעצ ןופ סרעריפ:לדער יד
 עשידיי יד .."עקניל יד טימ יװ ,טינ געװ ןרעדנַא ןייק ךָאד ןּבָאה ןדיי סָאד

 עשידיי יד ףיוא ןעקניװּוצרעטנוא ןּבױהעגנָא ַײּברעד בגַא ןּבָאה רעייטשרַאפ

 ןפלעה ײז ןומ עקניל יד רעכלעװ ןגעק ,גנוקיטכערַאּבכַײלג:טינ עשיטקַאפ

 : | | ...ןפמעק =
 ?רַאפ טָאה ןעמ ןוא טרעלקעגפיוא עגַאל יד ךיז טָאה רעּבָא דלַאּב |

 ןגעװ ליּפש ַא ָאד טײג ,ןדיי רַאפ טרפּב ןוא ,םיטועימ יד רַאפ זַא ,ןענַאטש

 עלַא טַײז א ןָא ןצנַאגניא ּפַא טקור רעכלעוו ,ןינע ןקיטכיו אזא

 | .עקירעּביא

 ןלַאװ יד ַײּב טעװ "טסַאיּפ, רעד סָאד ,קידנעעזסיוארָאפ ,"ַאנעיכ, יד
 ןּבַײלקסױא ןלעװ עכלעװ ,עקניל יד טימ אמּתסמ ןעמיטש טנעדיזערּפ ַא ןופ

 :ןעמעװ רעדָא יקסדוסליפ לַאשרַאמ םעד ןטסָאּפ ןקיטכיוװ ןקיזָאד םעד ףיוא

 רעד ןיא יא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא יא ןּבָאה - ,םיברוקמ ענַײז ןופ זיא:סע

 רעשילױּפ רעד סָאד ,רַאפרעד עיצַאטיגַא עקידארומ א ןּביוהעגפיוא עסערּפ

 ."טַײהרעמ רעשיליוּפ:ןײר,ַא טימ ןרעוו ןּבילקעגסיוא זומ טנעדיזערּפ-

 ןַײז ןעקנַאדרַאפ טינ רָאט קילּבוּפער רעשילױּפ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד,

 סָאד ,ןזָאלרעד טינ ןרָאט ןקַאלָאּפ, .,!"ןדיי יד רָאג רעדָא םיטועימ יד לַאװ
 ּברעד .װ .זַא ןוא ..!"טנעדיזערּפ רעשידיי ַא ןרעװ ןּבילקעגסיױא לָאז סע

 ?םָארגָאּפ עקיטלַאװג ַא ןּביוהעגפיוא דנַאל ןיא ןוא םייס ןיא ?ַאנעיכ, יד טָאה

 ללכּב םיטועימ יד ןקערשּפָא טלָאװעג ןעמ טָאה טימרעד ,ןדיי ןגעק עצעה-

 ןרַאפ ןכַאמ ךעלגעממוא ןפוא ןַאזַא ףיוא ןוא ןעמיטש ןופ טרפּב ןדיי יד ןוא

 יד ןָא םורָאװ ,ןעמיטש טַײהרעמ עקיטיונ יד ןעמוקַאּב וצ טַאדידנַאק ןקניל
 טנעקעג רעדָא טוומעג טַאדידנַאק רעקניל רעד טָאה ןעמיטש 46 עשידיי

 | ! ןלַאפכרוד

 ןַאד ךָאנ זיא וָאכיסּפ רעקידהמחלמכָאנ רעד זַא ,טכַא ןיא קידנעמענ

 רעשיטימעסיטנַא רעד זַא ןוא הגרדמ רעטסכעה ןַײז ףוא טעמּכ ןענַאטשעג

 :דליו רעטסכעלקערש רעד טימ ןליוּפ ץנַאג רעּביא טעװעשוּבעג טָאה ןועגש

 זיא דרע יד קידנענערּב יװ ןוא סיײה יװ ,ןלעטשוצרָאפ גנירג ךיז זיא ,טַײק

 .טָאה עכלעװ ,עיצַאטיגַא רעשילעה רעד ַײּב סיפ עשידיי יד רעטנוא ןרָאװעג-

 ןיא רקיע רעד ןוא דנַאל ןופ ךעלעקניוו עלַא ןיא היסהרפּב טריפעג ןַאד ךיז
 ?פיוא רעטרעהרעד:טינ ַא וצ זיּב ןרָאװעג טריפרעד זיא ןומה רעד !עשרַאװ

 ןעמונעונָא העש רעכעלטיא טימ ןּבָאה ןריי ןגעק ןעגנּוקערשנָא יד .גנוגער
 ןוא האנש ןופ טמסרַאפ ןעװעג ןיא טפול יד .ןעמרָאפ עטערקנָאק רעמ ץלַא
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 שָצג טונימ עכעלטיא טָאה עכלעוו ,טעטיצירטקעלע טימ ןדָאלעגנָא קרַאטש

 ,סַײרפיױא ןכעלקערש ַא ןּבעג טנָאק

 .,רימ ןּבָאה ,הנּכס רעקידארומ רעקיזָאד רעד ףיוא קידנקוק טינ ,ןוא

 ףָאל לַײװ !ןּבעגכָאנ טרָאטעג טינ ןוא טנָאקעג טינ ,רעייטשרָאפ עשידיי יד

 ןופ ךיז ןגָאזּפָא - ןסייה טלָאװ סענַאגילוכ="?ַאנעיכ, יד ןופ ןקערשנַײא ךיז

 רַאפ ךיז ןענעקרענָא ןוא גנוקיטכערַאּבכַײלג רעלענָאיצוטיטסנַאק רעזנוא
 ךענַאטשעג זיא "טַײהרעמ עשיליוּפ:ןיײר,יד !הגרדמ רעקירעדינ ַא ןופ רעגריב

 יד טסעפ טלעטש עכלעװ ,עיצוטיטסנָאק רעד וצ הריּתס רעקרַאטש ַא ןיא
 :ענַאיצוטיטסנָאק רעקיזָאד רעד ןופ ,"טכער ןרַאפ רעגריּב עלַא ןופ טַײקכַײלג

 !ןגָאזּפַא טרָאטעג טינ ןפוא:םושּב ךיז רימ ןּבָאה עיציזָאּפ רעל

 .צשיטילָאּפ יד ;ןעגנוציז:"ָאלָאק , חרוש עצנַאג ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע

 ,זנוא רַאפ טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה יז ;ןרָאװעג טרעלקעגפיוא דלַאּב זיא עגַאל

 זיא עגאל רענעפַאשעג רעד ַײּב, :ױזַא ,טרילומרָאפ יז ּבָאה ךיא יװ ,ןדיי

 ןטכער ַא רעדייא ,טימעסיטנַא ןקניל ַא ןּבַײלק וצ רעסעּב ,ןדיי ,ןנוא רַאפ

 סָאד ,גנורעדָאפ יד ןענַאטשעג זנוא רַאפ זיא ץלַא רַאפ רעכעה "!טימעסָאליפ

 =יליופ רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד ןבַײלק ןיא ןקילײסַאּב ךיוא ךיז ןזומ רימ
 . .קילּבוּפער רעש

 !םָארגָאּפ א טימ ןליפַא ןקערשּפָא ןזָאלעג טינ ךיז ןּבָאה רימ

 "ָאלַאק, יד טריקיטירק תונמחר ןָא ןוא גנערטש  ױזַא ּבָאה סָאװ ,ךיא

 קוק ַא קירוצ ףרַאװ ךיא ןעװ סָאד ,ןגָאז ןומ ,'רעריפג עריא טרפּכ ןוא

 טנעמַאלרַאּפ ןיא טּפַאשרעײטשרַאפ רעשידיי רעד ןופ גנוטלַאה רעד ףיוא

 -ַארָאמ עלופ ןַײמ ךיא םוקַאּב ,ןלַאװ=טנעדיזערּפ יד ןופ טנעמָאמ םעד ןיא
 ..!גנוקידירפַאּב עשיל

 "װעלָארטנעצ, ןצנַאג םעד ןוא םיטועמ יד טימ םענייאניא ןּבָאה רימ

 ןעמונעגנָא ןוא ןלַאװ יד ןופ ןטעטילַאוטנעװע ןוא ןטַײקכעלגעמ עלַא טכַארטַאּב

 עקניל ײװצ יד ןופ (' ןשטיװָאטורַאנ רַאּפ ןעמיטש וצ סולשַאּב ַא
 2רַאפ ַא ןיא ךיז טָאה יקסדוסליּפ לַאשרַאמ עכלעװ רעּביא ,ןטַאדידנַאק:טּפױה

 -!ןשטנעמ ענַײמ עדייּב ןענַײז ייז , סָאד ,טגָאזעגסױרַא ךערּפשעג ןכעליורט

 ,שטיװָאטורַאנ 'ה רעד זנוא רַאפ זיא - ןיקסװוָאכעציָאוו ןוא ןשטיװָאטורַאנ ןופ

 רעטעדליּבעגטסכעה ןוא רעבושח ,רעטרעלקעגפיוא ,רערַאטינַאמוח רעתמא רעד
 =דנַאק ףעקיצניײא רעד עיצַאוטיס רענעּבעגעג רעד ַײּב ןעװעג - רעעּפָאריײא
 !קילּבּפער רעד ןופ טנעריזערּפ ַא רַאפ טָאדידנַאק

 ַא סלַא ,רעירפ ןופ טנעקעג ןּבָאה רימ ןכלעװ ,יקסוואכעיציִאו 'ה רעד

 ײץּפָאָאק טעמע ,טימעסיטנא "ןװיסערגָארּפ,; רעדָא ?ןשיטסימָאנָאקע, ןשילױוּפ

 נַאק ןַײז ןלעטשוצסיורא טגָאזעגּפָא ,טסואװַאב יװ ,ךיז טָאה יקכדוסליּפ לַאשרַאמ רעד(

 ,טגעדיזוערפ ַא ףיוא רוסַאדיד
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 ַא ןופ רעדָא "ןקידנעטשנָא  ןַא ןופ רעגנעהנָא ןעװעג ןענַײז םירבח:עיצַאד:

 ןַײז טנָאקעג טלָאװ יקסװָאכעיציאװ 'ה רעד ..,ןדיי ףיוא םָארגָאּפ "ןליטש

 נַאק רעקגיל רעדנַא ןײק טלָאװ סע ןעװ ,ןַאד רָאנ טַאדידנַאק רעזנוא

 .י.ןזע װעג טינ טַאדיד

 רָאנ; :גנורעדָאפ ריא טלעטשעג "ָאלָאק; עשידי יד טָאה רעּבירעד

 סנַײרפ ךס ַא טַאהעג טָאה רעכלעװ ,"!יקסװָאכעיציָאװ טינ ןוא שטיװָאטורַאנ

 א רעריא ןעװעג זיא רע לַײװ ,וליפא "אנעיכ, יד ַײּב יא ,"טסָאיּפ , ַײּב יא

 א ןעװעג זיא רע סָאװ ,םעד ףיא קידנקוק טינ ,בורק רעקיטסַײג רעטנעָאנ

 | .י.עקניל יד ןופ טַאדידנַאק-

 :ניל ַא ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא ףוס:ל:ףוס זיא גנורעדָאפ עשידיי יד ןוא =

 ,ןרָאװעג טעגרהרעד ןיא שטיװָאטורַאנ יװ ,םעדכָאנ ,ךיז טָאה טַאטוּפעד רעק

 ;ןיקסװָאכעציָאװ ןּבַײלקסױא רעירפ טפרַאדַאּב ןּבָאה ,עקניל ,רימ, :טעפירחעג

 סלַא ןשטיװָאטורַאנ טַאהעג רימ ןטלָאװ ,טעגרהעג םיא "סעקעדנע, יד ןטלָאװ

 יי ..!טנעדיזערּפ-

 ןופ סָאד יא סנטשרע :שלַאפ טלּפָאד ,ךיז טכוד רימ יװ ,זיא סָאד

 עכעלשטנעמ סָאד לַײװ ,רַאּבזָאלרעד טינ טולָאסּבַא טקנוּפדנַאטש ןשילַארָאמ

 .!רעַײט ךַײלג ןוא רעַײט טולָאסּבַא זיא סָאװ ,סטוג עטסכעה סָאד זיא ןּבעל

 ?עדליװרַאפ םעד ןופ ןועגש רעד סָאד ,טגַײצרעּביא ךיא ןיּב סנטיײװצ

 עכלעװ ,הגרדמ רעד וצ זיּב טכיירגרעד טינ ןַאד טלָאװ ?םזיטַאנַאפ , ןטעוז

 לַײװ ,החיצר עקידנסױטשּפָא עטרעהרעד טינ אזַא ןײגַאּב וצ ףיוא קיטיונ זיא

 יקסװָאכעיציָאװ 'ה םעד ןטכַארטַאּב וצ דוסי ןטוג ַא טַאהעג ןּבָאה עטכער יד

 .,.!ןשטנעמ םענעגייא ןֵא רַאפ

 :עד ןט:11 םעד טלמַאזרַאפ ךיז ןּבָאה ןרָאטַאנעס ןוא ןטַאטוּפעד יד ןעוו

 ףיא (עװָאדָארַאנ עינעזדַאמָארגז) "גנולמַאזרַאפ:סקלָאפ, רעד ףיוא רעּבמעצ

 :סיוא גנולמַאזרַאפ עקיזָאד יד טָאה ,טנעדיזערּפ א םענייאניא ןּביײלקוצסױא

 ,ןקָארשעג טָאה רעכלעוו ,קורד ןקרַאטש וצ ַא טימ לסעק רעקיכָאק א יװ ,ןעזעג-

 טָאה טנעמַאלרַאּפ רעשילױּפ רעד .,.סײרפיוא ןַא טימ ,סטכער ןופ טרפּב

 ,טכָאקעג ןוא טדיזעג ,טלמוטעג קרַאטש טָאה ,"גָאט ןסיורג, ןַײז ןַאד טַאהעג

 | .י.גָאט ןקיכָאװ ַא ןיא ןֹויטּבמס רעד ...יוו

 ןעמ טָאה ,ןלַאװ יד ייּב ךיז ןגיילרעּביא ףיוא טַײצ רעמ ןעניוװעג וצ ידּכ

 .ןרוטַאדידנַאק ?םייס עקידנריטסעפינַאמ לָאצ עסיורג ַא טלעטשעגסױרַא

 אב םעד ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא רוטַאדידנַאק ַאזַא טלעטשעגסױרַא ןּבָאה ןדיי

 :פָא דלַאּב ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא עכלעוו ,ענעטרוק:עד: :ןעודָאּב ןטסנַאמוה ןטמיר

 ?מַאזרַאפ רעד' ןופ גנוגערפיוא עקיטלַאװעג רעד ףיוא קידנקוק טינ ,ןלַאפעג-

 רעד ןיא רעּבירַא טַײז רעלעמרָאפ רעד ןופ לַאװ :ןטנעדיזערּפ יד זיא ,גנול

 ,גנונעדרָא רעטסערג-
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 =מַאזרַאפ:סקלָאפ , רעד ןדלָאמעג טָאה יַאטַאר קעלַאשרַאמ רעד רעּבָא יו
 ןבילקעגסיוא זיא קילּבוּפער רעשילױוּפ רעד ןופ טנעדיזערּפ סלַא סָאד ,"גנול
 ךיז טָאה ,גנולמַאזרַאפ יד ןסָאלשעג טָאה ןוא ,שטיװָאטורַאנ 'ה רעד ןרָאװעג
 ןּבױהעגנָא ,סטכער ןופ טרפּב ,גנולמַאזרַאפ רעד ןופ גנוגערפיוא עסיורג יד
 ןוא סעּכ טימ סָאד ,ןדיי ןגעק סרעדנוזַאּב ןעגנוקערשנָא עּבָארג ןיא ןסַײרסױרַא
 ,קָאטשניּב ַא ןיא יװ טעמושזעג טָאה "! יזדישז,,!יזדישז, :ענעירשעגסיוא האנש
 ךיז ןּבָאה סע ,סעקַאלוק עטשטעווקרַאפ ןטפול רעד ןיא ןּביוהעג ךיז ןּבָאה סע
 ,ּפָארַא, "!ןדיי יד טױט ַא, "ןדיי עטכולפרַאפ ,רָאנ טרַאװ ,סרַאװ, ;טרעהעג
 | ,וו"זַאא *!ןדייו

 עטסערג יד תוחּפה לכל ַאד ןליּפש ןדיי זַא ,ןעניימ טנָאקעג טָאה ןעמ
 ריא ּוװ ,וצ ןופצ םוצ קידנעטש ךיז טיירד רעזַײװ:טינגַאמ רעד יװ ..!עלַאר
 ?געטש םזיטימעסיטנַא ןֹופ רעזַײװ רעד ךיז טיירד יֹוזַא ,ןלעטשקעװַא טינ טלָאז
 ..,קידלוש המשנ יד טָאג ןענַײז ײז ּוװ ,ןטרָאד וליּפַא ,ןדיי ןגעק קיד

 .ןעגנאגרעד טינ םייס ןיא זיא ןעגנוטערטסױרַא ערעּבערג וצ
 ךיז ןּבָאה םזיטַאנַאפ רעדליוו ןוא סעּכ ,האנש עטקיטשרַאפ גנַאל יד

 ,סאג ןפיוא םייס ןופ ןסירעגסױרַא חוּכ ןשיכיטס ןקידארומ ַא טיִמ דלַאּב רעּבָא
 רעד רעּביא ןוא עשרַאװ רעּביא ןגָארטעגרעדנַאנופ ץילּב ַא יװ ךיז ןּבָאה
 עטסערג יד םוטעמוא קידנפורסיורַא ןוא טפול יד קידנעמסרַאפ ,ץניװָארּפ
 טימ ןטַאטוּפעד-"ַאגעיכ, יד ...ץלַא ףיוא טײרג ןיא עכלעװ ,גנוגערפיוא
 םעד ןגעק גנומיטש עקיד'הנּכס עקיזָאד יד ןפורעגסיױרַא ןּבָאה םירבח ערעײז
 דלַאֹּב ןּבָאה עטצעל יד ..!ןדיי ןגעק ,קידנעטש יװ ,רקיע רעד ןוא םייס
 ןקיטציא זיּב םעד וליּפַא רעמ ץלא רעטַײװ סָאװ ןרילרַאפ יז יו ,ןליפ ןעמונעג
 !רקפה ...ןרעװ ײז יװ - ןוא סנגײא ןוא ןּבעל רעײז ןופ ץוש ןכַאװש
 סָאד ןליפעג ערעטיּב לא ןופ עטסרעטיּב סָאד זיא סָאד
 רעד טגנעה סע עכלעװ רעביא ,ןשטנעמ ןופ ליפעג עטטכעלקערש סָאד זיא
 ,םָארגָאּפ ןכעלדַײמרַאפמוא ןַא ןופ דרעװש:סעלקַאמאד

 טינ ןוא קיטכיזרָאפ ןַײז טפרַאדַאּב טָאה םזיטָאירטַאּפ רעטרעלקעגפיוא ןַא
 ןוא ןפרַאװּפָארַא קרַאטש ןליוּפ טזומעג טָאה עכלעװ ,עצעה ַאזַא וצ ןזָאלרעד
 "ףנעיכ , *ד רעּבָא }רעקלעפ צלערוטלוק עלַא ןופ ןגיוא יד ןיא ןקירעדינרעד
 ךַאז ןַײק טָאה ןגױא עטדנעלּברַאפ קרַאטש האנש ןוא עיגָאגַאמעד ןופ טימ
 רעטציא ךיז רַאּפ טָאה יז ,ןסיװ טלָאװעג טינ ךַאז ןייק ןופ ןוא ןעזעג טינ
 רעד וצ שטיװָאטורַאנ טנעדיזערּפ םעד ןזָאלרעד טינ -- ליצ ןייא רָאנ טַאהעג
 !רעּבמעצעד 11 םעד ןעמוקרָאפ טפרַאדַאּב טָאה עכלעוו ,העובש

 םוצ ןרָאטַאנעס ןוא ןטַאטוּפעד יד ןזָאלוצ טינ קיטיונ ןעוװעג זיא וצרעד
 ןײגנײרַא יז ןזָאלרעד טינ ןוא קערש :םָארגָאּפ טימ ייז קידנּבַײרטּפָא ,םייס
 טימ ,םייס םוצ ןריפ סָאװ ,ןסַאג עלַא ןרַאּפשרַאפ ךרוד םייס ןופ ןינּב ןיא
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 .,"עינעיכ , רעד ןופ "סעקווּויָאּב , ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעקיע רעד ,עשימָארגָאּפ

 .י.המודכו סעקשטנעה ענרעזייֵַא ,סנעקעטש טימ עטנעּפָאװַאּב

 =ָצְג ךיז ּבָאה ךיא ןעװ ,ירפרעדניא ןַײנ םורַא רעּבמעצעד ןטפלע םעד

 ,עטנעגילעטניא רעייז א ,עטתיּבה .לעּב ןַײמ רימ טָאה ,םייס ןיא ,ןייג ןּבילק
 :טגָאזעג ,עמַאד עשידיי עטילימיסַא קרַאטש שיליוּפ ןוא עקידנעטשנָא

 ןןסַאג יד ןיא ןדיי טגָאלש ןעמ ;סױרַא טינ טנייה טייג ! רָאטקָאד 'ה --

 ,.!הנּכס עסיורג ַא זיא סע - ןעַײװמַארט יד ןופ סיורא ייז טפרַאװ ןעמ
 :טרעפטנעעג ריא ּבָאה ךיא

 יטרפּב טַאטוּפעד סלַא ןוא ללכּב רעגריּב סלַא ,ךָאד ךיא ןיּב ,ױזַא ּביוא--

 ..!סַאג ןפיוא ןײגוצסױרַא ביוחמ
 שעטַאלז ןופ טײג רעכלעוו ,ײװמַארט ןיא טצעזעגנַײרַא ךיז ּבָאה ךיא

 ,םייס ןופ טַײװ טינ סַאגיַאנקנעיּפ ףיוא ,טניוװעג ּבָאה ךיא ּוװ ,סַאג

 ַאּב ןעעװג ןיא למיה רעד ,ןגרָאמירפ רעקיטסּברַאה:טעּפש רעטלַאק א

 ןעװעג ןענַײז ןסַאג רעװעשרַאװ יד סנקלָאװ עקידנגנייה קירעדינ טימ טקעד
 /ןוא סַאג ?עקסװָאקלַאשרַאמ ןופ רעטרע ענעדײשרַאפ ןיא .טּבעלַאּב קרַאטש

 ןופ וליפַא ןוא עקידנליײַא ןופ ןּפורג ןעז טזָאלעג ךיז ןּבָאה רעטַײװ רעטַײװ

 ..ןשטגעמ עקידנרילוקיטסעשז קרַאטש ןוא עקידנעַײרש עטגערענפיוא קרַאטש

 ...רעװלוּפ טריּפשעג ךיז טָאה טפול רעד ןיא
 יד יו ,עשרַאװ ןיא ןעז וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא לָאמ ןקשרע םעד

 ײעג ערעװש .ןליוּפ ןיא ןתמארעדניא סיוא טעז "גנוגיטכערַאּבכַײלג , עשידיי

 א ,טלעװַא סָאד ןָאק; :טכַארטעג ּבָאה ךיא ,טרעטַאמעג ךימ ןּבָאה ןעקנַאד

 =ללוכ יו ,ןקוקוצ קיטליגכַײלג ךיז טלעוו "עלערוטלוק, ַא ןוא "עטריזיליוויצ

 ןדליװ:ּבלַאה ַא דצמ ןדיי וצ האנש יד סיוא ןצינ "סעיצַאזינַאגרָא עשינַאג

 | ?ןעמָארגָאּפ ןפורוצסיורַא ידּכ ,ןומה ןטצעהעגפיוא

 ,"סעיסימַאק , ןקיש טימ ןענעגונַאּב ןלַאפ ענױזַא ןיא טלעװ ַא ךיז ןָאק

 =גיא ךעלנײוװעג ךיז ןזָאל עכלעוו ,השעמה רחא .,װ יזַא ןוא "סעיצַאנעלעד,

 +לוש סָאד ןוא ןעװעג טינ םָארגָאּפ ןייק רָאג זיא "םָארגָאּפ, רעד סָאד ,ןדיײר

 ןיוש ןָאק ןעמ -- ?.ו"זַא ןוא .,.עכלעװ ,ןײלַא ןדיי יד ןענַײז ןַײרעד קיד

 | ,קיגײװסיױא חסונ םעד

 .טרעּבקעעג ןּבָאה תובשחמ עקירעירט ערעדנַא ךָאנ ןוא עקיזָאד יד

 ,טקרעמַאּב טינ ּבָאה ךיא ןוא -- םייס ןיא ןרָאפעג ןיּב ךיא תעשּב ,ּפָאק ןַײמ

 ;נָאק רעד ןעװ ,טשרע ...דָאס ? יקסװָאדזַאוא םוצ ןרָאפעגוצ ןענייז רימ יװ

 ךוא ךיז וצ ןעמוקעג ךיא ןיּב ,'סַאג=ַאנקנעיּפ, :ןעירשעגסיוא טָאה רָאטקוד

 | .יַאװמַארט ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ךיג ףיוא

 =עגסױרַא ןיּב ךיא יװ ,דלַאּב ךיא ןיֿב גנושַאררעּביא רעסיורג ןַײמ וצ

 עכעלטע ןופ ןומה ןטכידעג ַא ןיא ןלַאפעגנַײרַא ,יַאװמַארט ןופ ןעגנורּפש
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 עסיורג טימ טנּפָאװַאּב ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ןטנעדוטס "עשיקעדנע; טרעדנוה
 ןומה רעד .וװ .זַא ןוא סרעגָאלש ענעמוג ,סעקשטנעה ענרעזַײא ,סנקעטש
 ןוא ךעּפ ןסָאגעג ןוא טלדיזעג ךיז ,ןעירשעג ,לסעק ַא יװ טכָאקעג טָאה
 | .ןדיי ףיוא לּבעװש

 ןופ גָאר ןפיוא סַאג ענקנעיּפ יד ןעמונרַאפ טַאה ןטנעדוטס ןומה רעד
 ןוא ןטַאטופעד ןזָאלרעד טינ טלָאװעג תועמשמ ןוא עיעלַא רעװָאדזַאױא רעד
 ,םייס ןיא ןייגכרוד ןרָאטַאנעס

 (םייס םוצ רעטנעעג) סָאג רענקנעיּפ רעד ףיוא רעכעה טירט טרעדנוה ַא
 ןופ ןָאדרָאק ןכַאפײרד ַא ןרוד טמַאצעגּפָא ןעװעג רעװק סַאג עצנַאג יד ויא
 ,ןטעגגַאּב-רעסעמ טצעזעגנָא ןעוועג ןענַײז סע עכלעוו ףיוא ,ןסקיּב טימ ײצילָאּפ
 ליצ םעד טַאהעג טָאה 'הרימש , עשיאײצילָאּפ עקידקּפוסמ רעייז עקיזָאד יד
 ,םיײס םוצ ןשטנעמ ענעפורַאּב ןַײק טינ ללכּב ןוא ןטנעדוטס ןזָאלוצכרוד טינ

 ןופ ןװיוא:ךלַאק ןיא ןלַאפעגנײרַא טכעלש רעייז ךיא ןיּב םינּפ לֹּכ לע
 :עג טינ ןפוא םושּב ךיא ּבָאה ךיז ןרעקמוא יװ ױזַא .ןטנעדוטס עשיקעדנע
 ּבָאה ךיא :הזעה טימ עגַאל יד ןריסרָאפ וצ טריּבורּפ ךיז ךיא ּבָאה ,טלָאװ
 ךיה ,עסַאמ עטכידעג עשיטנעדוטס יד ךרוד ןעגנערדכרוד ןּכױהעגנָא ךיז
 ןבױלרעד, :ןטעּבעג יװ ,טרעדָאפעג רעמ טָאה סָאװ ,לוק ַא טימ קידנעַײרש
 ...!ןרעה ענַײמ ,ייז

 !ךרוד ןיּב ךיא ןוא געװ ַא טכַאמעג זילווכעלסיב רימ טָאה ןעמ
 ..!הועה יד יװ ,ױזַא טינ ךַאז ןייק טרינָאּפמיא ןשנעמ עקידהּפצוח

 :רַאפ ןּבָאה סָאװ ,ןטנַאיצילָאּפ יד וצ קעװַא יירפ ןיוש ךיא ןיּב רעטציא
 טָאה ײצילָאּפ יד יװ ,טירט 15-10 ַא טכַאמעג םיוק ּבָאה ךיא .סַאג יד טמַאצ
 ןכַאמ טוּורּפעג ךיז ּבָאה ךיא ןעוו ןוא !"טלַאה, :ןעיירש רימ וצ ןּבױהעגנָא
 יד ןופ רימ ןיא ךיו טליצעגנָא ךיילג ןטנַאיצילָאּפ עּפורג ַא טָאה ,עדי:אלּכ
 | .ןסקיּב

 לכיּב :עיצַאמיטיגעל ןַײמ ךייח רעד ןיא ןזיוװַאּב ּבָאה ךיא ןעװ ,טשרע
 ךלַאּב םולשּב ןיּב ךיא-ןוא רעטַײװ ןייג וצ טּביױלרעד רימ ןעמ טָאה ,םייס ןופ
 ,םייס ןיא ןעמוקעגנָא

 יד סָאד ,טגַײצרעּביא ךיז ךיא ּבָאה ,םייס םוצ ךיז קידנרעטנעענרעד
 ,םייס םוצ ןריפ סָאװ ,ןסַאג עלַא ןּבָאה (ַאנעיכ, רעד ןופ יקווּויָאּב) ?רעגָאלש;
 ,סַאג:ַאנקנעיּפ יד יװ ,טגײלרַאפ יױזַא

  ףיא סָאד ,רעכיז ןעוװעג ןיּב ךיא ןוא ירפ רעייז ןעוועג ךָאנ זיא סע
 ,םייס ןיא ןסירעגכרוד ךיז טָאה סָאװ ,'ָאלָאק, ןופ רעטשרע רעד ןַײז לעװ

 קידנעײגנַײרַא ןעװ ,גנורעדנּוװרַאפ ןַײמ ןעוװעג זיא רעּבָא סיורג יו
 ,רעדילגטימ ריפ ןענופעג ןטרָאד ןיוש ךיא ּבָאה ּבולק:םייס ןשידיי םעד ןיא
 .םינבר עטעדנוװרַאֿפ ַײרד רעטנורעד
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 ןיא םינּבר ןופ רעגנעהנָא ןייק טינ רָאג ןיּב ךיא :ןַײז הדומ ךיז זומ ךיא

 ןָאק סיװעג ;}עיגָאלָאכיסּפ רעצנַאג רעייז ןופ טַײקרעדנוזַאּב ּבילוצ טנעמַאלרַאּפ

 רָאנ רעּבָא ,טנעמַאלרַאּפ ןיא ןגיוט קידהשקשינ בר רענעי רעדָא רעד ײּברעד

 ,.,ללּכה ןימ אצוי ַא סלַא

 םעד ןיא םינּבר עטקיטולּבעצ ַײרד יד ןעזרעד רעּבָא ּבָאה ךיא יו

 טימ שממ ם"ײס ןיא המר ריּב ןסירעגכרוד ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ּבולק:*ָאלָאק ,

 טמקיטּפַאהנסיװעג ןוא טַײקבושח רעד וצ ןעמוקַאּב ךיא ּבָאה ,ןּבעל ןרַאֿפ הנּכס

 ...רעירפ יװ ,גנוטכַא רעמ ךָאנ םינּבר ןופ
 -רַאפ ּבולק רעשידײ רעצנַאג רעד ךיז טָאה זַײװכעלסיּב

 יד ןופ ןטילעג ןּבָאה סע וַא ,טלעטשעגסױרַא דלַאּב ךיז טָאה סע .טלמַאז

 -גע עכלעוװ ,עניַא רעמ רשפא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןדיי:טינ ךיוא סענַאגילוכ

 ךיא ןטילעג רעּבָא ןּבָאה סע ...ןדיי רַאפ ןעמעננָא טנַאקעג ןּבָאה סעקעד

 .א.א יקסװָאנַאמיל רָאטַאנעס ,יקסנישַאד .ּפעד יװ ,ןקַאילַאּפ עטמּוװַאּב רעייז

 -נּוװרַאפ יד ןטַאטוּפעד:םיריױטקָאד עכעלטע טימ םענייאניא ּבָאה ךיא

 | .ףליה עטשרע יד ןּבעגעג ענעטילעג ןוא עטעד

 ַײּב ,לַאז-םייס ןלופ רעקינײװ:רעמ ַא ַײּב ןעמוקעגרָאפ זיא העובש יד

 םעד ןופ עגַארּפ רעד ףיוא .גנומיטש רעטנַאּפשעג קרַאטש ןיא רענעּבױהעג ַא

 טנעדיזערּפ ַא ןופ לַאװ יד ןָא שטיװָאטורַאנ 'ה רעד טמענ, :יַאטַאר קעלַאשרַאמ

 טימ טרעפטנעעג שטיװָאטורַאנ 'ה טָאה -- ?!קילּבוּפער רעשיליוּפ רעד ןופ

 טָאה רעטַײװ ;םשור ַא טכַאמעג טָאה סָאד "..!ָאי, :טַײקטסעּפ רעדנוזַאּצ ַא

 !םיטש רערעכיז ןוא רעטסעפ א טימ טגָאזעגסױרַא ךיוא העובש יד רע

 ןעגנוזעג ןּבָאה ןרָאטַאנעס ןוא ןטַאטוּפעד יד יו ,םעד ךָאנ ןיא גנוציז יד

 | .ןרָאװעג ןסָאלשעג ,ןמיה ןשילױּפ םעד

 וצרעד ןוא ,ןרָאװעג ןּבילקעגסיוא ףוס:לּכ:ףוס זיא סע ןעוו ,רעטציא

 ַא סיקסדוסליּפ ,טנעדיזעוּפ רעקניל ַא ךיוא ,ןעמיטש עשיליוּפ:טינ טימ ךָאנ

 ןטַאטוּפעד-"אנעיכ, יד ןופ סעּכ רעד ןוא טַײקטציײרעג יד ךיז טָאה ,טַאדידנַאק

 :טַײקרליװ רעצנַאג רעיײז ןיא ןזַײװסױרַא ןעמונעג ךיז ןדיי ןגעק רקיע רעד

 ַא ןָא עטכער יז דצמ לַאז;םייס ןיא ןיוש ןטָאשעג ךיז ןּבָאה סעקנושַארטס

 ןעמ טעװ דלַאּב, "!ןענעכערּפָא ןדיי טימ ךיז ןעמ טעװ רעטציא; :רועיש

 | .ו"זַאא װ"זַאא ..!ןענָאסַאמ יד ןוא ןדיי עלַא ןענעליוקסיוא

 ןיוש רעּבָא ;ןייגרעדנַאנופ ןּבױהעגנָא םלוע רעד ךיז טָאה זַײװכעלסיּב

 ןיא דוס ַא טמיױרעגנַײרַא עטלעטשעגנָא:םייס יד זנוא ןּבָאה ךיז:ןָאטנָא םַײּב

 ..!ןלַאּפנָא ךַײא ףיוא ןלעװ סעקעדנע !סױרַא טינ טײג, :רעיוא

 ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה ,ןטַאטּפעד ךרעּב קיצפופ ןַאמ ַא ,רימ רעּבָא ןעוו

 ,ןשטנעמ רעטנזױט ןופ ןומה רעקיזיר ַא זנוא טָאה ,םייס ןופ קינַאג ןפיוא

 טימ טנגענַאּב ,םייס ןרַאפ סַאגיקסייו רעד ףיוא טרַאװעגּפָא זנוא טָאה סָאוװ
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 =3 יד טרעהעג ןומה ןּופ .ךיז ןּבָאה ןטַײז עלַא ןופ ;ײרעפַײּפ רעקיטלַאװג ַא

 ןעוועג זיא ןומה רעד ...סעקנושַארטס ןוא "תוארתה, ,םילוזלז עטסקיטכערטרעד
 נָא ןומה רעד טָאה דלַאּב .המודכו סרעסעמ ,סנקעטש עסיורג טימ טנּפָאװַאּב
 סע ...טלדיזעג ןוא טפַײפעג רעדיװ ןוא רעדיל עשיטָאירטַאּפ ןעגניז ןּביוהעג
 ןעװעג זיא עיצַאטסעפינַאמ עצנַאג יד סָאד ,קוק ןטשרע ןופ רָאלק ןעװעג זיא
 ןוא ןטַאטוּפעד יד ...ןרָאװעג םלענ ּוװ:ץעגרע ןיא ײצילָאּפ .,טריזינַאגרָא
 ןעװעג ןענַײז ןוא םייס ןופ ןינּב םעד ןזָאלרַאפ טנַאקעג טינ ןּבָאה ןרָאטַאנעס
 עשרַאװ ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,טסּואװעג טינ טָאה רענייק ...זָאלצוש בגַא
 ,ןטַײז עלַא ןופ ןרינַאפעלעט ןעמונעג זנוא ןעמ טָאה דלַאּב ,ללכּב ןליױּפ ןיא ןוא

 :ליּפ םעד ןשיװצ המחלמ עקידארומ ַא טשרמולּכ רָאפ טמוק עשרַאװ ןיא סָאד
 א ןָא טמוק סע סָאד .,לײח ןכעלטגַײּפ : יקסדוסליּפ ןוא ןכעלטניײרפ = יקסדוס

 ןלײט עסיוועג ןרידַאּבמָאּב ןבײהנָא דלַאּב טעװ עכלעו ,עירעליטרַא עסיורג
 :ַאּב רימ ןּבָאה ןעגנוטַײצ ןופ סעיצקַאדער יד ןופ ,וו"זַאא וו"זַאא טָאטש ןופ
 םורַא רעּבָא ,ןרָאװעג רעקיאּור טשרמולּכ זיא טָאטש ןיא זַא ,תועידי ןעמוק
 :סױרַא ךיז טָאה רעטעּפש טונימ עכעלטע ...חצר:תוּכמ ןדיי ןעמ טעגרה םייס
 טינ ןופ תועידי ערעײז ןּפעש ןעגנוטַײצ יד ןופ סעיצקַאדער יד זַא ,ןזיוװעג
 .ןעגנַאלקןסַאג ןופ ןוא םירוקמ ערעכיז

 :עגּפָא רעטַײװ ןּבַײלּב וצ ןסערעד טָאה ,ןטַאטוּפעד ,זנוא ןופ עקיניײא
 סייו ןעמ סָאװ ,דנַאטשוצ :סגנורעגַאלַאּב ןימ ַא ןיא טלעוװ רעד ןופ ןטינש
 רעד ןופ (טָארקנַאּב) ץעזנָא ןלופ םַײּב םיא וצ ףוס ַא ןעמענ טעװ סע ןעוו ,טינ
 םייס םעד ןזָאלרַאפ וצ זַײװקיצניײא ןּבױהעגגָא ןּבָאה רימ ...טכַאמ:סגנורעכיז
 | .תוירחַא ענעגייא ףיוא

 קידנענעק טינ .גָאטימכָאנ רעגײזַא ריפ םורַא םייס ןופ סױרַא ןיּב ךיא
 ךיז בָאה ךיא ;ײװמַארט ןַײמ ןכוז וצ ּוװ ,טסּוװעג טינ ךיא ּבָאה ,עשרַאוװ
 ;טסיּפ ןעוועג ןיא עכלעוו ,םייס ןּבעל סַאג:ַאקיעטַאמ רעד ףיוא טקוקעגמורַא
 ןוא ןטלַאהעגּפָא םיא ּבָאה ךיא }ריציּפָא ןַא טגָאיעגרעּביא ךימ טָאה דלַאּב
 :ַאטָאלז ףיוא טריפ סָאװ ,ַײװמַארט םעד ןעניפעג ךיא לָאז ּוװ, :טגערפעג
 ןעמ ּוװ ,טרעלקרעד רימ יונעג ןוא לדייא רעײז טָאה ריציפָא רעד ?'סַאג
 דלַאּב .רעטַײװ ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןוא ,ַײװמַארט ןיא ןצעזנַײרַא ךיז ףרַאד
 :טגָאועג ןוא רימ וצ טרעקעגמוא ךיז רע טָאה רעּבָא

 ,ןוא ,.,."ילװמַארט םוצ זיּב ןריפרעד ךַײא לעװ ךיא ,רימ טּביױלרעד, -
 :עגנַײרַא ןוא טריפרעד ךימ רע טָאה ,רימ טימ קידנדייר קידריװסנּביל
 ..םַײה ןַײמ וצ ןרָאפרעד םולשּב ןיב ךיא ןכלעװ טימ ,ַײװמַארט ןיא טצע ז

 :עגלַארַאפ ץלַא ליװ רעכלעװ ,ןורסח ןכעלשטנעמ=ןײמעגלַא םעד ַײּב
 "לכה ןמ םיאצוי, לָאצ רעשּפיה רעד ןגעװ קידנעטש רימ ןסעגרַאפ ,ןרעניימ
 ...ָאד םוטעמוא ןענַײז סָאװ
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 ןֵא טָאה רעּבמעצעד 16 םעד ;רעּבמעצעד 11 םעד טריסַאּפ טָאה סָאד

 ךבושח םעד טעגרהרעד ,ןטניה ןופ קידנלַאפנָא ,רעכערּברַאפ רעקידנסױטשּפָא

 טימ ךיוא ןרָאװעג ןּבילקעגסיױוא זיא ףיורעד דלַאּב ,שטיװָאטורַאנ טנעדיזערּפ

 ייקסװָאכעשטיָאװ 'ה ,עקניל יד ןופ טנעדיזערּפ רעַײנ ַא ןעמיטש עשידיי

 ?רעמ רעשילױּפ:ןיײר, ַא ןופ ןַאלּפ רעשיקעדנע רעד זיא םינּפ =לּכ לע

 םיטועימ יד ןזָאלרעד טינ ליוװ *טַײהרעמ עשיליוּפ:ןיײר, יד !ןלַאפעגכרוד *"טַײה

 ןקורּפָארַא ייז ליוו ,םינינע עכעלטפאשהכולמ עקיטכיוװ ןיא ךיז ןקילײטַאּב וצ

 עצנַאג יד ךיז ףױא ןגָארט עכלעוװו ,רעגריּב ןופ הגרדמ רעקירעדינ א וצ

 !טכער ערעײז קידנּבָאה סינ ,םיבשוּת:הכולמ ןופ ןתובייחתה עלַא ןוא תוירחא |

 ןעװעג טלָאװ קיטילָאּפ רערענָאיצקַאער:דליװ אזַא ןופ אצוי:לעוּפ רעד

 ,ןלױּפ ןופ םיבשוּת לטירד ַא יװ רעקינײװ טינ בגַא ,םיטועימ יד סָאד ,רעד

 :טפַאשהכולמ רעשיליוּפ רעד ןופ ןויער םעד ךיז ןופ ןקורּפָא טזומעג ןטלָאװ

 =ץעגרע קיטילָאּפ-סקלָאפ רעייז רַאפ טקנוּפ-סגנורַאּפשנָא ןַא ןכוז-ןוא טַײקכעל

 ..!שרעדנַא ּוװ
| 

 םעד ןיא לַײװ ,שארּב ןיקסדוסליּפ טימ עקניל יד ןעװעג חצנמ ןּבָאה סע

 ,קיטסניג יַײז רַאפ ןעװעג םייס ןיא שינעטלעהרַאפ:תוחוּכ יד זיא טנעמַאמ

 | .םיטועימ יד ןופ ףליה רעד תמחמ

 רשפא זיא םיטועימ יד ןופ גנוקיטכערַאּבכַײלג ןופ רעּבָא ןויער רעד

 !עטכער יד יװ דמערפ ױזַא ךיוא עקניל יד ןעװעג

 ,טנעמָאמ םעד ןופ עיצַאלעטסנָאק עשיטילָאּפ יד ןעװװעג חצנמ טָאה סע

 .ייםיבשוּת עלַא ןופ טכער ןרַאפ טַײקכיײלג ןופ ןויער רעד טינ רעּבָא

 םינ ןוא) ןריפ החמחלמ ןעמוקסיוא ךָאנ טעוו ןויער ןקיזָאד םעד רַאפ

 .ייןדיי טרפּב ןוא םיטועימ עלַא קידתונשקע ןוא גנַאל (ןליוּפ ןיא רָאנ

 דיתע רעטנעָאנ רעד עכלעװ ,םעלּבָארּפ עטסקיטכיװ יד זיא סָאד

 ןרעפטנערַאפ ןזומ טעוװ
| 

 שוי

 ,טנעמַאלרַאּפ ןשיליוּפ ןיא קיטילָאּפ עשידייו

 =סױרַא יקסרָאקיס לַארענעג רעימערּפ רעד זיא 1923 רַאונַאי 29 םעד

 ןַײז ןופ עדער:סַארגָארּפ רעדָא "עזָאּפסקע; ןַא טימ םייס ןרַאפ ןטָארטעג

 .ייםו"רעטסינימ ?ןשיאײטרַאּפמוא ,

 ןוא רענדער עטסעּב יד ןופ רענייא ןעװעג זיא יקסרָאקיס לַארענעג

 טכעלש טינ ךיז טריטנעירָא סָאװ ,שטנעמ רעגולק ַא ,םייס ןיא ןטסימעלָאּפ

 פ
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 טזָאל ,טפָא רָאג רעדייל ,טפָא ,דנַאל ןיא רעּבָא רעגרע קידנטַײדַאּב ,םייס ןיא:

 .רעגדער:גניטימ רעד ןליפ סעדער ענַײז ןיא ךיז

 ןַײז רעּבָא ,"תולג ןשיכַײרטסע, םעד ןיא טלקיװטנַא וליפַא ךיז טָאה רע

 טינ ךיז טריסערעטניא סָאװ ,גניטימ רעד--ןַײז טזומעג םינּפַא טָאה לוש:רקיעי

 ?כעלרע רעד טימ ױזַא טינ ןוא ,ןדײרנַײא םעד טימ יװ ,תמא םעד טימ ױזַא

 | ...טַײקשיקעובצ רעד טימ יװ ,טַײק

 טָאה ,םיא ךָאנ ןוא םיא רַאפ ןעװעג ןענַײז סָאװ ,ןרעימערּפ עלַא יװ

 :ַאלרַאּפ רעטסעפ ַא וצ ךיז ןגָאלשרעד טנָאקעג טינ רעּבָא טלָאװעג רע

 ,טַײהרעמ עשיראטנעמ-

 ,װעלָארטנעצ; םעד וצ טסַאּפעגוצ ןעװעג עדער ןַײז זיא רעבירעד

 ןזָאלרעּביא רעּבָא קידנלעװ טינ .ןעמענסיוא טפרַאדַאּב טָאה רע ןעמעװ ַײּב-

 םעד ןגעװ קידנדײר ,רע טָאה ,סעקעדנע יד רַאפ ריזָאק ןשיטימעסיטנַא םעד

 !סעיגעליװירּפ עשידי ןגעק זיא רע סָאד ,טגָאזעג ,"טועימ ןשידיי,

 ןַײז טגָאקעג טלָאװ יקסרָאקיס לַארענעג רעימערּפ ןופ עדער עקיזָאד יד

 טנעמַאלרַאּפ ַא ןיא רעּבָא "עזָאּפסקע, ןַא רַאפ ;עדער:גניטימ עקידנצנעלג א

 ,טכַארטעגכרוד קיניײוװ וצ ןוא קיסַײּב וצ ,ךעלכעלפרעּביױא וצ ןעוועג יז זיא

 טכַאמעג קעלַאשרַאמ רעד טָאה ,ןעװעג זיא םייס ןיא גהנמ רעד יװ

 יד סעיצקַארפ עשיטילָאּפ יד ןּבעג וצ ידֹּכ ,געט עכעלטע ףױא הקספה ַא

 ןעמענוצנָא ידּכ ןוא עץזָאּפסקע םעד ןגעװ ןתעדה:בושי ןּבָאה וצ טַײקכעלגעמ:

 ?סיוא ךיז ףרַאד סָאװ ,גנוריגער רעד וצ ךיז ןעמענַאּב רעייז עגונּב תוטלחה

 ;ּפָא ךייא רעדָא ,םוטָאװ :יורטוצמוא ןוא :יורטוצ םעד ןעמיטשּפָא ןיא ןקירד

 | .ןעמיטש ןופ ןצנַאגניא ךיז ןטלַאה:
 םייס ןקיזָאד םעד ןיא לָאמ ןטשרע םעד ןיא ?ָאלָאק, עשידיי יד ךיוא

 ,םַארגָארּפ:סגנוריגער רעטגײלעגרָאפ:לעיציּפָא ןַא רַאפ ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא;

 ןופ ןגָאזסױרַא ןוא ןַײז בשיימ טוג טפרַאדַאּב ךיז טָאה יז רעכלעוו רעּביא

 םעד ןגעװ ןוא ללכּב םַארגָארּפ רעד ןגעװ גנונימ ריא ענובירט:םייס רעד

 ,טרפּב ןדיי וצ גנוריגער רעד ןופ ךיז ןעמענַאּצ
 ףיוא ךַײלג ךיז ןּבָאה ןעגנוטַארַאּב?"ָאלָאק, ַײרד :ייווצ יד ףיוא יװ ױזַא

 =רעדנוזַאּב עלַא -טַײז ןייא ןופ ןיװעגסױרַא ןפוא ןשיטסירעטקַארַאכַא

 רעד ןופ ןוא קיסילָאּפ רעשידיי רעד ןופ ןטַײקירעװש עקיטרַאנגיײא ןוא ןטַײק
 *ָאלָאק, ןופ ןזַײרק ענעדיישרַאפ ןופ ךיז ןעמענַאּב רעשיּפיט רעד-טַײז רעדנַא
 ךיא ןיפעג -- ,טרפּב ןעגנוריגער יד וצ ןוא ללכּב קיטילַאּפ רעשידיי רעד וצ

 םעד ףיוא תולאש עטסקיטכיװ יד סיוא טקנוּפדנַאטש ןַײמ ןופ קיטיונ רַאפ

 יד ףיוא טכיל ַא ךיוא ןפרַאװ וצ טימרעד ןוא ןטכַײלַאּב וצ טיּבעג ןקיזָאד:

 יד ןופ ךשמ ןיא תוחפה:לכל ?ָאלָאק, ןופ ַײרעּוטּפױא ןוא ַײרעוט עצנַאג

 | ,רָאי טכַא עטצעל-
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 ךיא ךיז ןּביילקוצרעדנַאנופ לטימ ַא ןּבעג זנוא טעוװ סָאד זַא ,ףָאה ךיא
 ,"ָאלָאק, ןופ טעּברַא רעקידרעטַײװ רעצנַאג רעד

 ךיז טסיוטש טנעמַאלרַאּפ ןיא םיחוּכיװ:םַארגָארּפ?סגנוריגער עלַא ַײּב

 ןעמיטש ּבולק רעד לָאז :הלאש:רקיע רעד ףיוא ןָא ּבולק רעשיטילָאּפ רעדעי

 +ןעמיטש ןופ ןטלַאהּפָא ךיז לָאז רע-רעדָא ,גנוריגער רעד ןגעק רעדָא--רַאפ
 ךופ ךמס ןפיוא הלאש עקיזָאד יד טרעפטנערַאפ ּבולק רעשיטילָאּפ רעכעלטיא

  *ָאלָאק, יד .ללכּב גגוריגער רעד וצ ךיז ןעמענַאּב ןַײז ןופ ןוא םַארגָארּפ ןַײז

 .גיוא ןופ ןרילרַאפ טינ לָאמניײק ראט טפַאשרעײטשרָאפ:סקלָאפ עשידיי ַא סלַא

 | !ןסערעטניא עשידיײ יד

 סיװעג "ָאלָאק; יד ךיז זומ ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןסערעטניא יד ץוח

 קידנטכַארטַאּב ,ןסערעטניא עשהכולמ:ןײמעגלַא יד טימ ןענעכער
 ,טקנוּפדנַאטש ןשיטַארקַאמעד:ןײמעגעלַא ןופ יז

 ףיוא טסעפ ןָא ךיז ןרַאּפש ןסַאמ עשידיי יד ןופ טכער יד יװ ,תויה

 ץוש רעד ,ןעמונעג שיטערָאעט ,ךיז ןָאק ,רשוי ןשיטַארקָאמעד ןופ דוסי םעד

  :ַארקָאמעד רעד ןופ ץוש םעד טימ ןסױטשנעמַאזוצ טינ טכער עקיזָאד יד ןופ

 עשידיי יד וצ ןטסילַאיצָאס עשידיי יד בגַא ןהנעט רעּבירעד .ללכּב עיט

 וצ טמוק ?םזילַאנָאיצַאנ רעַײא ןּבָאה ריא טפרַאד סָאװ ףיוא , :ןטסילַאנָאיצַאנ

 טעװ ,ןעמעלַא רַאפ הלואג יד ןעגנערּב טעװ רעכלעוו ,םזילַאיצָאס רעד :זנוא

 | ".,!ךיוא ןדיי רַאפ ןעגנערּב יז

 +תמא לייט רעסיוועג ַא ןַארַאפ ָאד זיא טקנוּפדנַאטש ןשיטערָאעט ןופ

 =עד יד ּוװ ,ןליוּפ יװ דנַאל ַאזַא ןיא ןוא ,רעּבָא טקנוּפדנַאטש ןשיטקַארּפ ןופ

 ,רעסַאװ ףיוא ליײאמיוּב יװ ןּבעל ןרעּביא טמיװש עיצוטיטסנָאק עשיטַארקָאמ

 תוחּפה:לכל ,טינ ןטַארקָאמעד ןייק בור:יּפ:לע ןענַײז "ןטַארקָאמעד, יד ּוװ ןוא

 לּכ:םדוק טנעמַאלרַאּפ ןיא ןטנַאטנעזערּפער עשידיי יד ןזומ - ןדיי וצ עגונּב

 .סיפ יד טימ ןטָארטעג קידנעטש טעמּכ ןרעװ עכלעוו ,טכער עשידיי יד ןציש

 -ַארקָאמעד םעד טימ טינ לָאמניײק ,טגָאזעג יו ,ןעמיטש עכלעװ ןוא

 | ,רשוי ןשיט
 אזַא ףיױא טייטש סָאװ ,דנַאל ןרעדנַא ןכעלטיא ןיא יו ,ןליוּפ ןיא

 טנעמַאלרַאּפ ןיא טּפַאשרעיײטשרָאפ עשידיי יד טעװ ,ןליוּפ יו ךייה:רוטלוק

 רעלַאנָאיצַאנ:שידײ רעד ןופ ןרעטַײװרעד לסיּבַא ךיז ןענָאק רשפא ןַאד רָאנ

 שיטקַאפ ךיז ןלעװ טכער עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלרעגריּב עשידיי יד ןעוו ,ןָאפ

 צשידיי יד ןוומ רעּבָא ןַאד זיּב .,!עשיליוּפ יד טימ ןכַײלגסױא ןּבעל ןיא

 !קיטילָאּפ עשיד יי ענעגייא ןַא ןריפ רעייטשרָאפ
 ךשיליוּפ ןיא טפַאשרעיטשרָאפ רעשידיי ַא רַאפ סיוא ןסקַאװ רעּבירעד

 "ד וצ ךיז ןעמענַאּב רעײז ַײּב ןטַײקירעװש עסיורג לּכ:םדוק טנעמַאלרַאּפ

 .טרפּב עקניל יד וצ ןוא ללכּב סעיצקַארּפ:םייס
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 ןָאק ץנאטנעזערּפער עשירַאטנעמַאלרַאּפ עשידיי ַא זַא ,רָאלק זיא סע
 רערעגנעל ַא ףיױױא וליּפַא רעדָא קידנעטש ףיוא ןדניּברַאפ טינ ךיז רָאט ןוא

 ,גנוריּפורג רעכעלטפַאשלעזעג רעדָא רעשיטילַאּפ רענעי רעדָא רעד טימ טַײצ
 ןיא ןעײטרַאּפ עלַארעּביל יד עגונּב ותעשּב טכַאמעג סָאד ןּבָאה ןדיי יו ױזַא
 ײטרַאּפ "רעשיטעדַאק, רעד עגונּב ןוא דנַאלשטַײד ןוא ךַײרקנַארפ ,דנַאלגנע

 =עג רעדָא טריטָארקנַאּב ףוס:לּכ:ףוס דנוּב אזַא טָאה םוטעמוא .דנַאלסור ןיא

 ןלָאצַאּב טזומעג ןּבָאה ןדיי רעכלעוו טימ ,עיצַאלימיסַא רעסואימ רעד וצ טריפ

 ..ןעײטרַאּפ עטנָאמרעד יד דצמ טכער ערעיז ןופ ?ץוש ,ןטשרמולּכ םעד רַאפ

 ץנַאטנעזערּפער:סקלָאפ רעשידיײ א רַאפ ןטַײקירעװש עקידרעטַײװ יד

 :רָאּפ:טעטירָאנימ ַא סלַא רעטקַארַאכ ריא טימ ןדנוּברַאפ גנע ןענַײז

 רָאפ ךיז טימ טלעטש ללכּב טפַאשרעיײטשרָאפ:טועימ ַא ,טפ אש ר ע יט ש

 עלַא וצ ךוּפיהל ,טָאה עכלעװ ,עיצַאזנַאגרַא ענדָאמ ַא טנעמַאלרַאּפ ַא ןיא

 :ןצ וװ טינ גנונעפַאה םוש ןיק ,טנעמַאלרַאּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ

 !טײהרעמ א ןעמוקַאּב וצ זיא:סע

 ,טנעמַאלרַאּפ ןיא בור ןיײק ןעמוקַאּב טינ ןָאק ץנַאטנעזערּפער?טועימ ַא

 קעװַא לָאמַא טלעטש טנעמַאלרַאּפ ןיא שינעטלעהרַאפ + תוחוּכ יד וליפַא ּביוא

 יװָאש יד ףיוא דלַאּב ןּביוה ,לָאש ןופ לגניצ םַײּב טפַאשרעײטשרָאפ:טועימ אזַא

 רעדליּפעג א ןוא ײרשעגַא "עיצַאנ רעקידנשרעה רעד ןֹופ ןעייטראּפ עשיטסינ

 .םגשרעה, רעד םעד תמחמ טשרמולּכ רָאפ טײטש סָאװ ,הנּכס רעד ןגעו

 ײז ,ןעײטרַאּפ עריא עלַא ןופ ןרעדָאפ רעּבירעד זומ עכלעוו ,"ןָאיצַאנ רעקיד

 ןעזעג סָאד ןּבָאה רימ יװ ױזַא ,"טײהרעמ עלַאנָאיצַאנ:ןײר , ַא ןדליּב ןלָאז
 ,.,טנעמַאלרַאּפ ןשיליוּפ ןיא טנעדיזערּפ:הכולמ ַא ןופ ןלַאװ יד ַײּב

 ,לשמל ,טפַאשרעײטשרַאפ:טועימ ַא ןופ עגַאל יד טרעוו ןפוא ַאזַא ףיוא

 טינ לָאמנײק ןָאק יז :עזָאל-סגנונעפָאה ץנַאגַא טנעמַאלרַאּפ ןשיליוּפ ןיא
 ןענעקרענָא לָאז רע ,טנעמַאלרַאּפ סעד ןעגניווצ ןוא טעטירָאיַאמ ןייק ןרעו
 םוצ ןרילעּפַא קידנעטש רעּבירעד ןומ יז !ןעגנורעדָאפ עריא ןּבעגכָאנ ןוא
 ,טגעמַאלרַאּפ ןופ ליפעג:רשוי

 עסיוועג סױרַא ךיוא רע טפור ,טַײצ עגנַאל ַא טרעיודעג ףמַאק ַאזַא ןעוו
 ןּבעגכָאנ ןַײװכעלסיּב זומ עכלעװ ,טַײהרעמ רעד ַײּב ןעגנורעדנע עשיגָאלָאכיסּפ
 סָאד ,גנַאל ױזַא טרעיודעג סָאד -- רעּבָא ,טפַאשרעײטשרָאּפ :טעטירָאנימ רעד
 ןײגסױרַא טעו ,המחנ יד ןעמוק טעװ סע רעדײא, זַא ,ןעלגעמ זיא סע
 ..." המשנג יד

 ליפ ןיא רוטלוק רעד ןופ בצמ ןקיטציא םעד ַײּב רעּבירעד ןָאק סע
 קינײװ רעײז טנעמַאלרַאּפ ןיא ףמַאק רעד ,םכותּב ןלױּפ ןיא ןוא ,רעדנעל
 ןופ ץוש םעד זומ רעּביועד .רעקלעפ םיטועמ יד ןעגנערּב ןצונ ןקידתושממ
 ּרעכלעװ ,דנוּב:רעקלעפ רעד לּכיםדוק ןעמענרעּביא טכער רעײז
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 ךיז רעפיט ןוא רעטײרּב ךס ַא ,קיטיונ זיא סע ּוװ ,ףרַאד
 ,טכאמ:הכולמ רעד ןופ טעטינערע װּוס רעד ןיא ןסַײרנַײרַא
 | ..!רעטציא לזיּב יװ

 עטסקיטכיװ יד ךָאד ןיא טכער:ןטעטירַאנימ יד ןופ הלאש יד יװ ױזַא

 ,ןפָאה רימ ןזומ ,טקורעגסױרַא רעטציא טָאה ןּבעל סָאד עכלעוו ,הלאש:טלעוו
 םענעזיװעגנָא םעד ףױא ןעמוק טעװ ןטגטירָאנימ יד רַאפ העושי יד סָאד
 ..!געװ

 עשידיי יד ןופ ךיז ןעמענַאּב סָאד ךיוא טָאה רעגייטש םענעגייא ןַא
 סנייא ץלַא ןליוּפ ןיא גנוריגער עכעלטיא .ןעגנוריגער יד וצ רעײטשרָאפ
 יד ַײפ ןקעװרעד וצ רעַײּפ רַאפ יװ ארומ טָאה ,עטכער ַא רעדָא עקניל ַא
 ,רעדָא ,ןדיי וצ טוג ךיז ןעמענַאּב יז סָאד ,הלילחו :סח ,דשח ַא רעלײװ
 ןכַאמ ףיירט ךיז, -- "ָאלָאק, ןופ ןָאגרַאשז םעד ףיוא ךיז טפור סָאד יװ

 טַײקכעלגעמ יד רענגעק עשיטילָאּפ יד ןּבעגעג טלָאװ סָאד לַײװ ,"ןדיי טימ

 טימרעד ןּבָארגרעטנוא ןוא ."גנוריגער עשידייא ַא רַאפ ײז ןעַײרשרַאפ וצ

 0 ..!טעטירַאלוּפָאּפ עצנַאג רעייז
 לָאז עכלעװ ,ןליוּפ םעַײנ םעד ןיא טינ גנוריגער ןייא ןייק ןעק ךיא

 ןקידנשרעה ןלױּפ ןיא םעד ןלעטשוצנגעקטנַא ךיז טומ םעד ןזיװעגסױרַא ןּבָאה

 ןוא ךיז ךָאנ גנוניימ עכעלטפַאשלעזעג יד ןּפעלש וצ קידנװּורּפ םזיטימעסיטנַא

 ...ריא רעטניה דיז ןּפעלש טינ

 ?טנערַאפ ,רוסא רבד לּכ ןדיי עגונּב ּפָא ןעוט ןעגגוריגער עטכער יד
 ןעמ ןכלעװ רַאפ ,דנַאלסיױא רַאפ רקיע רעד ןוא םייס ןרַאפ ךיז קידנרעפ

 ,םיצורּת עשיטימעסיטנַא עכעלנייװעג יד טימ ,ַײשּפָא לסיּב ַא סעּפע ךָאנ טָאה

 גנַאלקּפָא ןטוג ַא קידנעטש טעמּכ טניפעג סָאד ,המודכו תושעמ:עּבָאּב ,םילוּבלּב

 תמחמ ךיוא ןּבָאה עכלעוו ,סעיטרַאּפ עשיליוּפ עלַא טעמּכ ַײּב טנעמַאלרַאּפ ןיא

 | !?ןדיי טימ ךיז ןכַאמ וצ ףיירט ,, ארומ םעט ןטנָאמרעד םעד

 :עיצילַאָאק ַא ןופ רעדילגטימ עקניל יד רעדָא ןעגנוריגער עקניל יד

 =נוא םזיטימעסיטנַא רעייז ןטלַאהַאּב וצ רעגנירג ךס א ןָא ןיוש טמוק גנוריגער

 =סח ןפמעקַאּב ײז ;'ףמַאקןסַאלק, ןוא "םזילַאיצַאס, ןופ עקסַאמ רעד רעט

 ללכּב ײז ןענעקרענָא ןדיי ..!יושורוּב םעד רָאנ ,ןדיי םעד טינ הלילח
 .רעּבָא ,ןּביױלג סהשמ ןופ ןקַאילָאּפפ עלעפַײה ַא ָאד רשפא ןענַײז סע ...טינ

 ףיוא ...ןדַײס ָאטינ האופר ַא ףיוא וליפַא ןליופ ןיא ןענַײז ןדיי ...ןדיי
 ..!ןעלװעַאּב וצ

 ;טלעװ רעד ןיא םזימיטּפָא ןטסערג םעד טָאה סָאװ ,קלָאפ ַא ןענַײז ןדיי
 רַאפ קנעדעג ךיא ,ןטוג םוצ סיוא יײז ןגײל ,רָאנ ךיז טזָאל סע ּבױא ,ץלַא
 רעד רשפא ןעװעג זיא ץַאלַאּפ רעשירַאצ רעד ןעוו ,ןטַײצ עשיטסירַאצ יד

 םעד קידנעעז ,ןדיי ןגעלפ ,דנַאלסור ןיא טסענ רעשיטימיסעטנַא רעטסגרע

56 



 ןגעלפ ןוא ןלאפּפָארַא טינ ךיז ַײּב ןרַאצ עשיסור יד ןופ םזיטימעסיטנַא ןדליוו
 ,('קינדעלסַאנ;)) רצע-:שרוי םעד ףיױא גנונעפָאה רעד טימ ןּבעל קידנעטש
 ,'סָאד ןסײװ עלַא, ,זיא רע זַא ,תושעמ:אבּב ןלייצרעד ןגעלפ יײז ןכלעוו ןופ
 ,לארשי:בהוא רעסיורג ַא

 ױזַא ןלױּפ ןיא ךיז ןטַײּב עכלעו ,ןעגנוריגער יד ַײּב ךַאז עּבלעז יד
 העושי םוש ןייק שינעטַײּב םוש ןייק ייּב ןּבָאה ןדײ עכלעװ ןופ ןוא טּפָא

 ןרעװ רוטּפ רָאנ רימָאל ,טָאג :ריא טרעה לָאמ סכעלטיא .ןעזעג טינ לָאמניײק
 טעוװ ,עטוג יד ,גנוריגער עַײנ יד ;גנוריגער רעטכעלש רעקיטציא רעד ןופ
 קולח רעסיורג ןייק ןדיי רַאפ זיא רעּבָא ןתמארעדניא ..!"ןפלעה סיוועג זנוא
 | "רעטכעלש, ַא ןוא גנוריגער "רעטוג, ַא ןשיװצ טינ

 קרַאטש קעלפ ןופ ךיז טמענ ,גנוריגער ערענָאיצקַאער ַא ,"עטכעלש, ַא
  ףיוא ןדיי עשידנעלסיוא יד ןּבײה ,ןפדור קרַאטש ןָא ייז טּבײה ןוא ןדיי רַאפ
 יד ןוא ןריטסעטָארּפ וצ ןָא טּבייה גנוניימ ץכעלטפאשלעזעג יד ןוקעציו א
 .,,רעקיטכיורָאפ ,רעדלימ טרעוו ,ּפָא סעּפע ךיז טלַאה גנוריגער

 וצ ןָא טּבײה יז רָאנ יװ ,גנוריגער עדויסערגָארּפ ,"עטוג; ַא רעטַײװ
 סױרַא יז טפור ,בצמ ןשידיי ןכעלקילגמוא םִעֹד ןרעסעּברַאפ ןגעװ ןעלמַאטש
 סָאװ ,עסערּפ ןוא טפַאשלעזעג רעשיטימיסעטנא רעד ןיא םערוטש ןצנַאג ַא
 יז; :ןרעּפטנערַאפ וצ גנוריגער יד ןָא ךיז טּבייה דלַאּב ,קיטגעהּפָא יז טכַאמ
 - ןוא .,,!ןײג טינ דנַאל ןופ גנוניימ רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןגעק ךָאד ןָאק
 !םויה רדס ,..םוצ הלאש רעשידיי רעד רעּביא רעּבירַא טייג

 רעשידיי א עכלעוו ,טעּברַא עשיטילָאּפ ןימ רעטירד ַא ךָאנ ָאד זיא סע
 יד ןיא סָאד ,ןדיי רַאפ ןצונ ןסיװעג ַא טימ ןָאטּפָא זומ ןוא ןעק טַאטוּפעד
 ןוא "רעקיטילָאּפ עטשרמולּכ עשידיי עלַא ,תונלדּתש עשיטילָאּפ
 םעד ןעיײטשרַאפ יז ..,לַײװ ,רעיײז ַײּברעד ןכַאל "ןלַאקידַאר , עקידקּפוסמ
 | !טינ ןינע

 רעד ןיא ה"ד ,טעּברַא:רקיע ןַײז ןיא סױרַא טזַײװ טַאטוּפעד ַא ןעוו
 טַײצ רעד טימ רע טמוקַאּב ,גנודליּב ןוא לכש ,קשח גונעג ,טעּברַא:עיסימָאק-
 טנכער סע ןכלעוװ טימ ,עיסימָאק רעקיזָאד רעד ןיא טעטירָאטױא ןסיוועג ַא
 :עד ַאזַא טימ ,םוירעטסינימ עקידנכערּפשטנַא סָאד ךיוא ןוא עיסימָאק יד ךיז
 ךיז טעדנעװ רע ןעװ ,רעּבירעד !ןגירק טינ םוירעטסינימ ןייק ךיז ליוו טַאטוּפ
 ,שרעדנַא ץנַאג וצרעד ךיז ןעמ טמענַאּב ,גנורעדָאפ ַא טימ םוירעטסינימ ןיא
 :רָא רעקיטַײז ַא ןופ רעדָא ןשטנעמ ןקיטַײז ַא ןופ גנורעדָאפ ַא וצ רעדייא
 | !צעיצַאזינַאג

 זיא ,ךיא טלַאה ,רעּבָא ללכּב !תונלדּתש עשיטילָאּפ ךיא ףור סָאד טָא
 ןצינוצסיוא בײוחמ ,רעשידיי ַא ךָאנ טרפּב ןוא ,טַאטוּפעד רעכעלטיא
 ץטלװעַאּב עלא רַאפ ךיז זומ ןוא טעטירָאטיוא ןשיטַאטוּפעד ןַײז
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 =רַאפ וצ ידּכ ,ךיז ןַײז לדּתשמ ךיוא ,קיטױנ ואו ,ןוא ןלעטשנַײא רעגריב

 סינ ןכַאז עסיורג ןייק טימרעד ןעמ ןָאק סיװעג ,ןּבעל סָאד יז ןרעטכַײל

 עצנַאג סָאד זַא ,ןטעגרַאפ טינ רעּבָא רָאט ןעמ ;ןטַײקינײלק רֶצֹנ ,,ןָאטּפױא

 !ןטַײקינײלק ןופ טיײטשַאּב ןּבעל

 רענעי רעדָא רעד טימ טעּברַאנעמַאזוצ יד סָאד ,רימ ןעעז םינּפ;לּכ:לע

 עסיורג ןייק טפַאשרעיײטשרָאפ רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעשידיי רעד גנוריגער

 | | ,ןּבעג טינ ןגלָאפרע עכיג רעדָא
 רָאנ ןָק גע װ ןשירַאטנעמַאלרַאּפ ןפיוא ןדיי רַאפ העושי יד

 רעכעלטיא ;ףמַאק ןקידשפנ:תריסמ ןוא םענעטלַאהעגסױא ןַא רעייז ךרוד ןעמוק

 עטרעלקעגפיוא עכעלטיא יװ ױזַא ,טנעמַאלרַאּפ רעשיטָאירטַאּפ רעטרעלקעגפיוא

 יעדָאפ עקידרשוי עשידיי יד ןּבעגכָאנ ןרוד ןעז זומ ,גנוריגער עשיטָאירטַאּפ

 עשידיי יד ןרעװ .הכולמ רעד רַאפ לטנעװ:סטַײקרעכיז ַא ןפַאש וצ -- ןעגנור

 ןֶא טּבײה ןַאד - ןפרָאװעגּפָא ןעגנוריגער ערענָאיצקַאער ךרוד ןעגנורעדָאפ

 *רעּביא ךיז חוּכ:ץנעטסיזער רעקיטלַאװג ,רעלעיצנעטָאּפ רעשידיי רעד

 | .ייחוּכ:סַײרפױא ןשיטעניק ַא ןיא ןײגוצרעּבירַא ןוא ןשרעדנַאוצ

 רעשירַאטנעמַאלרַאּפ ַא ןַײז וצ ףױא ןַאד טרעה ףמַאק רעשידיי רעד

 עטצעל יד ןופ תונויסנ עשירָאטסיה יד .רערענָאיצולָאװער ַא טרעװ ןוא

 | .י!ןּבָאה ארומ ןעמ ףרַאד רַאפרעד זַא ,ןזַײװַאּב רָאי 70-60

 רעשיטקַאּפ רעשידי רעד רַאֹפ ףמַאק רעשירעטנעמַאלרַאּפ רעד

 ,לטימ קידנרעיודגנַאל ןוא רעװש ןימ .ַאזַא זיא גנוקיטכערַאּבכַײלג

 סָאװ ,ןעלטימ יד ןופ רענײא סלַא ןרעװ טכַארטַאּב זומ רע סָאד

 +יצנײא סָאד סלַא טינ רעּבָא ,הלואג רעשידײ רעד וצ ןריפ

 .,לטימ עק

6 

 טַײז ןייאג ןופ זנוא טפלעה ,ןרָאװעג טגָאזעג ןּביױוא זיא סָאװ ,ץלַא

 קיטילָאּפ רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעשידיי רעד ןופ ןעינילטנורג יד ןענעכייצוצנָא

 ,תועדיקולח יד ןופ םימעט יד ןרעלקוצפיוא ,טַײז רעדנַא רעד ןופ ,ןוא

 ןופ ןלײט ענעדיישרַצפ ַײּב ןקרעמַאּב ךיז ןזָאל ןוא טזָאלעג ךיז ןּבָאה עכלעוו

 .?ָאלָאק,

 ,רָאלק זיא קיטילָאּפ רעשידיי רעד ןופ ןעינילג טנורג יד וצ תוכיישּב

 רעטנשקערַאפ רעד ,רעקידנעטש רעד ,ףמַאק רעד זיא עיניל:רקיע יד סָאד

 =ָאנָאקע םעד ףיוא גנוקיטכערַאּבכַײלג רעשיטק ַאפ רעשידיי רעד רַאפ ףמַאק

 ךַאז ןייק !ןלױּפ ןיא טיּבעג ןלערוטלוק:לַאנָאיצַאנ ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ,ןשימ

 ףמַאק רעד יװ ,קרַאטש ױזַא רענגעק ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד ףיוא טינ טקריוװ

 ןַײז זומ ףמַאק רעד !ןינע ןקידרשוי ַא ןקידיײטרַאפ סָאװ ,יד ןופ הקספה ַא ןָא
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 9לַאמיסקַאמ יד רעדָא עצנַאג יד ןלעטשסױרַא זומ ןוא רעלצעיּפיצ נגירּפ ַא
 | | ! םַארגָארּפ

 טיב לָאז טפַאשרעײטשרַאפ עשירַאטנעמַאלרַאּפ ַא ךַאװש שירעמונ יװ
 רעיײז ךָאנ ,ךעלעמַאּפ רעײײז םגה ,ףמַאק רעקידתונשקע ריא ךָאד טריפ ,ןַײז
 רענגעק עריא ןופ חיּכ רעּבָארג רעד סָאד ,וצרעד ,ןריפ:המחלמ ןגנַאל ַא
 ןַײז ןופ ךיז ןגײנוצּפָא ןוא ןּבעגוצכָאנ זַײװכעלסיּב ףוס:לּכ:ףוס ןָא טּביױה
 תוחנה יד ,עיניל:הרשּפ:לַאנָאגַאיד זיא:סע:רעכלעוו ַא ףיוא עיניל:גָאזּפָא רעכַײלג
 ךיז ןעמוקַאּב סע עכלעוו ,תוחנה ךָאד רעּבָא ,עקניגיילק רעייז וליפַא ןענַײז
 !ןּבַײלּב סָאװ ,תוחנה ןענַײז סָאד ןףמאק ןרעווש ,ןגנָאל ַא ךַאנ

 +ָעדָאפ עלַאמיסקַאמ טימ ףמַאק םענעסָאלשטנַא ןקידנעטש ןופ עיניל יד
 רעד ןָא ;קיטילָאּפ רעשידיי רעד ןופ עיניל:רקיע יד ,טגָאזעג יװ ,זיא ןעגנור
 !ָאטיג קיטילָאּפ עשידיי ןייק זיא עיניל רעקיזָאד

 ףמַאק םעד קידנריפ ,ןטגָאזעגנּבױא םעד ןופ רָאלק זיא סע יװ ,רעּבָא
 על ַא ע ר ַא ךיוא ןריפ ןעמ זומ ,ןעגנורעדָאפ עלַאמיסקַאמ קידנלעטשסיורַא ןוא
 ,רעקיטכיר רעדָא ,רענגעק םענעסיּברַאֿפ םעד ײפ ןסײרסױרַא ןוא קיטילַאּפ
 יד ןופ םרָאפ רעד ןיא זַײװכעלקערּב טכער עטרעדָאפעג יד ,םיאנוש יד יב
 ,תוחנה-הרשּפ עטנַאמרעד

 ?נעמַאלרַאּפ רעשידײ רעד ןופ עיגיל עטייװצ יד ךיז טמוקַאּב ןופרעד
 .ץיטילָאּפ:לאצר עשידיי יד :קיטילָאּפ רעשירַאט

 ךדנוּברַאפ גנע רעײז ןּבעל ןיא ןענַײז סעיניל עשיטילָאּפ עדייּב יד
 ציניל יד .רערעדנַא רעד ןופ עניא ןסַײרּפָא טיג ךיז ןזָאל ןוא ךיז ןשיװצ
 טרעדָאפ יז רעּבָא ,עטסקיטכיו יד ,טגָאזעג יװ ,זיא ןײלַא ףמַאק ןשיטילַאּפ ןופ
 ןכעלגײװעג םעד טימ ןעק ןעמ קינײװ יװ !טינרָאג רעדָא ,ץלַא רעדָא : ךָאד
 ןופ ךָאד ךיז רימ ןענָאק ,תועושי ןעמוקַאּב ןדיי רַאפ געוו:הרשפ ןשיטילָאּפ
 רעד ךָאד ןענַײז ײז לַײװ ,ןגָאזּפָא טינ ןעגנוכײרגרעד ענײלק עקיזָאד יד
 .!ףמַאק ןשירַאטנעמַאלרַאּפ רעזנוא ןופ אצוי לעוּפ רעטערקנָאק רעקיצנייא

 :ראפ עטסּוװַאּב יד ןופ יװ ,עּפורג ןַײז ןוא םיוּבגירג ןופ רעלעפ רעד
 ןוא רעּפיש .י .ּפעד ,רענרעק רָאטַאנעס ,סַאלגטרַאה .א טַאקָאװדַא עלופטסניד
 רעּבָא ,ןעלטימ:ספמַאק ןופ רָאנ ןטלַאה יז סָאװ ,ןירעד טײטשַאּב - ערעדנַא
 .ןעלטימ:חרשּפ ןופ טסינ

 ןוא ףמַאק ןופ תודוסי עלעיּפיצנירּפ יד ןשוטרַאפ וצ זיא רעגרע ךס ַא
 ךכעלגעט טעד טימ רעדָא ,לֵאפ וצ לַאפ ןופ קיטילַאּפ ַא טימ ךיז ןענעגונגַאּב
 .געוו:הרשּפ ןשיטילָאּפ

 5ד גיוא ןופ ןַײװכעלסיּב ןרילרַאפ וצ הנּכס עסיורג ַא ןַארַאפ זיא ָאד
 ףשיה ךרד םעד ןופ ךיז ןשטילגּפָארַא ןוא ףמַאק ןשיטילָאּפ ןופ תודוסי:טנורג
 ,תיפי:המ ,,,םוצ זיּב
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 טנעמַאלרַאּפ ןיא ןריפ ןיא טײטשַאּב "ןטימ רענעדליג , רעתמא רעד

 יד גיוא ןופ לָאמנײק קידנרילרַאּפ טינ ,קיטילָאּפ:הרשּפ ַא
 טגָאזעג ןּביא ןיוש יו ,זומ ןעמ עכלעוו רַאפ ,תודוסי עלעיפיצנירפי

 יי !ןפמעק קידנעטש ,ןרָאװעג

 ךָאנ ץלַא ץוח טרעדָאפ יז .רעװש רעייז זיא ןריפ קיטילָאּפ ַאזַא ,תמא

 | ,טַײקטקישצג עסיורג ַא

 רעגנעהנָא רעמ עּפורג ןַײז ןוא םיוּבנירג .י ןענַײז "ָאלָאק רעד ןיא

 .רעמ בגַא ןגיוט ייז ןכלעוו רַאפ ,ףמַאק ןלעיּפיצנירּפ ַא ןופ

 שארּב ךַײר ןָאעל ר"ד טימ ןטַאטוּפעד רענַאיצילַאג יד ןענַײז רַאפרעד

 .ירעמ ןגױט יײז רעכלעוװ רַאפ ,קיטילָאּפ:לַאער רעד ןופ רעגנעהנָא רעמ

 ןיא ןדליּבסױא זַײװכעלסיּב ךיז טלָאװ גנולקיװטנַא רעלַאמרָאנ ַײּב

 ךיז טימ טלעטש רעכלעוו ,"ןטימ רענעדליג, רעטנָאמרעד:ןּבױא רעד "ָאלָאק ,.

 רעד ןופ תודוסי עדייּב יד ךיז ןיא טקינײרַאפ סָאװ ,געװ ןקיצנייא םעד רָאפ-

 ןעגנומערטש עשיגָאגַאמעד ןוא ןשינעּבַײר ןּבָאה רעדייל .קיטילָאּפ רעשידייי

 טסעפ '"ָאלָאק, יד ןזָאלרעד טינ ,ָאד ךיז טדער סע ןכלעוו ןופ ,םייס םעד ןיא

 ..טקנוּפדנַאטש ןקיזָאד םעד ףיוא ךיז ןלעטשוצקעװַא

 יד :"תוטיש, ײװצ םעד תמחמ יָאלָאק,, ןיא טעדליּבעג ךיז ןּבָאה סע

 ןטַאטוּפעד רענַאיצילַאג יד ןופ הטיש עשיטילָאּפ:לַאער יד ןעװעג זיא ענייא

 םולשּב ןּבעל םוצ ןוא קיטילָאּפ:הרשּפ רעד וצ רעמ טגיינעג ךיז ןּבָאה עכלעוו

 ערעדנַא עלַא טעמּכ ןופ ןעװעג זיא "הטיש, רעדנַא יד .ןעגנוריגער יד טימ

 ?ליּפיצנירּפ רעקידנעטש רעד רַאפ רעמ ןענַאטשעג ןענַײז עכלעװ ,ןטַאטוּפעד

 .עיניל:ספמַאק רעלי

 :ַארקָאמעד יד זיא קיטילָאּפ רעשידיי רעד ןופ עיניל:טנורג עטירד יד
 .עיגיל עשיט-

 עכַאװש שירעמונ ַא ןעװעג ןרָאי רעטנזיוט ליפ ןופ ךשמ ןיא ןענַײז ןדיי

 ,םיאנוש עקרַאטש טימ ןטַײז עלַא ןופ טלגנירעגמורַא ןעוװעג זיא סָאװ ,קלָאפ-

 ןיִּב דרופמו רזופמ םע ןַא ןרָאװעג ןענַײז תולג ןיא ןדיי ןעװ ,ךָאנ טרפּב

 ..םימעה:

 ,רעקלעפ עלַא יװ ,ןרָאי רעטנזיוט ןופ ךשמ ןיא ןדיי ןענַײז רעּבירעד

 .ןכװז וצ ןעגנואווצעג ןעװעג ,חוּכ ןשיזיפ ןּבָארג ןופ טגלָאפרַאפ ןרעװ סָאװ

 ןופרעד .טרילעּפַא קידנעטש ןּבָאה יז ןכלעוװ וצ ,רשוי םעד ןיא ץוש רעייז

 םע ד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,עיגָאלָאכיסּפ רעשידיי רעד ןיא ךיז טָאה

 עכעלקערש עקירָאיטנזױטליפ ןופ םרָאפ רעד ןיא בַײלקּפָא ןכעלטסניק

 ןופ ליפעג עכיוה סָאד טעדליּבעגסױא ןַײװכעלסיּב - ,ןעגנוגלָאפלַאפ

 =ערוטלוק:לַאנאיצַאנ רעשידײ רעטסקרַאטש רעד סלַא ,רשוי

 קלָאפ ַא ןרָאװעג ןפוא ַאזַא ףיוא ןענַײז ןדי .ךירטש:רעטקַארַאכ רעל
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 ןפיוא ןה ןוא ןשיטילַאּפ ןפיוא ןה ,ןזעיגילער ןפיוא ןה רשויה:םע ןַא ,רשוי ןופ

 .טיּבעג ןכעלטפַאשלעזעג

 דוסי ןשיטַארקַאמעד ןקידרשוי ןפיוא רָאנ ןייטש ןדיי ןענָאק רעּבירעד

 + טרפּב טַײקיטעט רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעייז ןיא ןוא ללכּב ןּבעל רעייז ןיא

 א ןיא גָאט ןקיטנַײה טייטש םינימח:לּכמ םישזער רעשיטַארקָאטסירַא ןַא

 רעד ןופ ןוא רוטלוק רעשידי רעד ןופ תוהמ םעד וצ הריּתס רעקרַאטש

 .עיגָאלָאכיסּפ רעשידיי

6 

 =סינימ:רעימערּפ םעד ןופ צזָאּפסקע םעד וצ ?ָאלַאק, ןופ םיחוּכיוו יד

 ןעגַײז ןוא ןעגנוציז ַײרד עצנַאג ףיוא ןגיוצרַאפ ךיז ןּבָאה ,יקסרָאקיס רעט

 ,עקידעּבעל רעייז ןעװעג

 עטשרע יד ןּבָאה שארּב גיטסָארפ 'ה ןטימ ןטַאטוּפעד רענַאיצילַאג יד

 ןענַײז ןדיי לַײװ ,גנוריגער רעד רַאפ ןעמיטש לָאז ָאלָאק יד סָאד ,טרעדָאפעג
 הלאש רעד ןיא יא גנוריגער רעד ןופ קיגנעהּפא קרַאטש טנעמַאמ םעד ןיא

 ,סעיסעצנָאק יד ןופ הלאש רעד ןיא יא ,(ענעגורטנַא יד) םיטילּפ יד ןופ

 זיא םעדצוח .עיצילַאג:הרזמ ןיא קידנעגערּב רעדנוזַאּב ןעװעג זיא סָאװ

 ,רעטסיגימ רעקיצניײא רעד ןעוװעג זיא יקסרָאקיס סָאד ,ןרָאװעג ןזיוועגפיוא

 =טָאקיַאּב עשירעסערפ ?ןדיי יד ןסילש וצ טומ םעד טַאהעג טָאה רעכלעוו
 !?יָאװזָאר , עיצַאזינַאגרָא

 =סיורַא סָאד ,ףיורעד ןרָאװעג ןזיהעגפיוא קיטכיר רעייז זיא רעטַײװ

 :ָארטנעצ ַא ןדליב וצ ןסָאטיװ ןָאט סיוטש ַא ןסייה טלָאװ ןיקסרָאקיס ןפרַאװ

 וצ קרַאטש ךיוא ױזַא ךיז טָאה רע רעכלעװ וצ ?אנעיכ, רעד טימ ווַארּפ
 ...ןגיוצעג

 לד סָאד ,טרעדָאפעג רענדער עלַא טעמּכ ןבָאה םימעט עלַא יד תמחמ ||

 ,רענדער רעד זַא - רעּבָא ,גנוריגער סיקסרָאקיס רַאפ ןעמיטש לָאז ?ָאלָאק,

 ןריזימעלָאּפ לָאז ,ןעמָאנ ריא ןיא ןדייר וצ ןרינגיסעד טעװ "ָאלָאק, יד ןעמעוו

 ..סעיגעליווירּפ עשידיי, ענַײז ןריקיטירק ףרַאש ןוא ןיקטרָאקיס טימ

 ןענַײז רעגדער עשינַאיצילַאג רָאּפ ַא סָאד ,שיטסירעטקַארַאכ זיא סע
 רעדנַא ןוא רימ ןופ רעד ןגעק לעיּפיצנירּפ ןטָאוטעגסױװַא ַײּברעד
 עשידײ ענעגייא ןַא ןריפ ןומ ?ָאלַאק, יד זַא ,גנוניימ רעטגָאזעגסױרַא םירבח

 ...קיטילַאּפ

 =םיוא ָאלָאק, יד טָאה םייס ןופ םונעלּפ םעד ףיא רענדער ריא סלַא
 ,ןָאהט ר"ד ןדנציזרָאפ םעד ןּבילקעג

 - =ליּב- רעשפיה ַא טימ שטנעמ ַא ןיא ,עקָארק ןופ בר רעד ,ןָאהט ר"ד

 ןטסיצילּבוּפ ןוא רענדער רעלופטנַאלַאט ַא ,ּפָאק| ןטוג ַא טימ ,רעגולק ַא ,גנוד
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 רעשירעלטסניק ַא ןקרעמ ךיז טזָאל ןדיײײר ןַײז ןיא יא ,ןּבַײרש ןַײז ןיא יא

 ענַײז ןיא .שידיי ןוא שיליוּפ ,שִיערּבעה ןייש טּבַײרש ןוא טדער רע :טינש

 רעד ןקרעמ בורייּפ:לע ךיז טזָאל ןעלקיטרַא ענַײז ןיא יו ,דייר עכעלטנפע

 םעד טפָא רעיײז ךיז ףיוא טגָארט סָאװ ,רעגייטש רעשיטסידומלּת :שינּבר

 ,קיטרַאנגַײא זיא סע .ךיז ןעלטשפ ןקיניזפרַאש ַא ןופ ןוא שורד ןופ לּפמעטש

 | .יירעגיטש רעשירַאטנעמַאלרַאּפ קידנעטש טינ רעּבָא ,ןייש ןטלעז טינ

 ןקסע רעשידיי סלַא ןטסנידרַאפ עסיורג ,טסואװַאּב יװ ,טָאה ןָאהט ר"ד

 טעמּכ בגַא יװ ,ןָאהט ר"ד סיױרַא טזַײװ רעדייל .טסינויצ סלַא ,טרפּב ןוא
 :ָאֹּפָא עטסעפ קיניײװ וצ ןוא טַײקכײװ עסיורג וצ ַא ןטלעז טינ ,םינּבר עלַא

 ...ףמַאק ןשירַאטנעמַאלרַאּפ ןיא עיציז

  ,קילַײװטַײצ ןעמונרַאפ רע טָאה "ָאלָאק,ןופ שאר בשויַא ןופ לוטש םעד

 זיא לוטש ןקיזָאד םעד רעּביא ןכַײר ןוא ןעמיוּבנירג ןשיװצ המחלמ יד לַײװ

 ,..טקידנערַאפ ןעוועג טינ ךָאנ
 ןופ םונעלּפ ןפיוא '?ָאלַאק, ןופ ןעמָאנ ןיא ןָאהט ר"ד ןופ עדער יד

 טָאה םייס רעד .עקיניזפרַאש ַא זַײװרעטרע עטוג ץנַאג א ןעװעג זיא םייס

 וצ ןַײז ןיא יקסרָאקיס טָאה ןגעווטסעדנופ .עדער רעד וצ טרעהעגוצ טוג ךיז

 ןפורעגנָא ,רעימערּפ ַא רַאפ טינ טסַאּפ סָאװ ,רעפטנע ןקיסַײּב וצ ןוא ןפרַאש

 .קיטכיר טינ ןעװעג זיא סָאװ ,"עשיטסידומלּת, ַא קימעלָאּפ סנָאהט ר"ד

 .תוחּפה:לכל ךיז וצ ןעיצוצ קידנלעוו ,תועמשמ ,רעימערּפ רעד זיא ללכּב

 ףיוא ןלַאפעגנָא ּבָארג ױזַא עדער:רעפטנע ןַײז ןיא .,ןטנעמעלע עטכער לייט ַא

 !םיא ןגעק ןעמיטש וצ עלַא ןעגנּוװצעג ןעוועג ןענַײז רימ סָאד ,ןדייי

 ?רָאקיס לָאמ סָאד טעװעטארעגסױרַא ןּבָאה ןעמיטש עטכער עלעפַײה ַא

 | .,.הלּפמ ַא ןופ גנוריגער סיקס
 ןופ טָארקנַאּב רעד ןזיװעגסױרַא ןעמעלַא רַאפ רָאלק ךיז טָאה ַײּברעד

 ,עיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ עקידנעטש ַא סלַא עיצַאזינַאגרָא:םיטועימ רעד

 רעדָא טגָאזעגוצ טָאה יקסרָאקיס ןעמעװ ,ןסור-סַײװ ןוא רעניַארקוא יד לַײװ

 =עג ןּבָאה ,ןזעוװ:לוש ןלַאנָאיצַאנ רעיײז ןיא תוחנה עניילק טגָאזעגוצ טשרמולּכ

 | .. .ןיקסרָאקיס רַא פ טמיטש
 טעּברַא עשירַאטנעמַאלרַאּפ עכעלטנגייא יד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ױזַא

 | ,"ָאלָאק , ןופ-

 שווו

 ,"סוזּוַאלק סורעמונ, רעד .,םייס ןופ עיסימָאק:סגנודליּב רעד ןיא

 סעירָאטַארָאּבַאל עתמא ןענַײז טנעמַאלרַאּפ ןכעלטיא ןופ סעיסימָאק יד

 תעדה:בושי סיורג טימ ,קילַײא טינ טריפעג ןרעװ סע ואװ ,טנעמַאלרַאּפ ןופ
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 סָאװ ,ןטקעיארּפצעזעג יד רעּביא םיחוּכיװ יד טכיזרָאפ סיורג טימ לָאמַא ןוא
 ךיז ןזומ ןוא (גנוזעל עטשרע יד) םייס ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגנַײרַא ןענַײז
 ,(גנועל עטירד ןוא עטיײװצ יד) םייס ןיא ןרעקמוא עיסימָאק רעד ןופ רעדיוו
 ךיוא בורייּפילע ךרוד ןעײג ,ןָא טמענ עיסימָאקיםייס ַא עכלעװ ,תוטלחה יד
 ןָאק םייס ןופ ,םונעלּפ רעד .םייס ןכרוד םרָאפ רעקיּבלעז רעד טעמּכ ןיא
 נא ןעמעננָא ךיוא ןוא עיסימָאק:םייס רעד ןופ תוטלחה יד ןפרַאװּפָא סיוועג
 :עגפיונוצ ןרעוװ סעיסימָאק:םייס יד לַײװ ,ןטלעז רעּבָא טריסַאּפ סָאד ;ערעד
 . ,אפוג םייס רעד יוװ ,טעטילַאנָאיצרַאּפָארּפ ןופ דוסי ןקיּבלעז םעד ףיוא טלעטש
 טנָאקַאּב טינ םייס ןופ טעטירָאיַאמ עטסערג יד תוחּפה:לכל זיא -- סגטייוװצ ןוא
 ןופ םייס ןלופ ןפיוא ףיורא ןעמוק עכלעוו ,ןטקעיִָארּפ?ץעזעג בור םעד טימ
 רַאפ ןעגנומיטשּפָא ןוא םיחוּכיװ יד טיִמ ןָא טריפ רעּבירעד .סעיסימָאק יד
 :ָאק רעקידנכערּפשטנַא רעד ןיא רעדילגטימ ענַײז ןופ רענייא ּבולק ןכעלטיא
 ןםייס ןיא קנַאּב רעטשרע רעד ףיוא ךיז טצעז דילגטימ רעקיזָאד רעד ;עיסימ
 סָאװ ,ץלַא ךָאנ ןעוט ןוא םיא רעטניה ןציז ּבולק ןַײז ןופ רעדילגטימ עלַא
 ,קידנסיװ טינ רשפא לָאמַא ,ףױא עלַא ןעייטש - ףיױא רע טייטש :טוט רע
 ,דילגטימ:עיסימָאק רעקידנריפ רעד טציז ,..ללכּב ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו
 ,םירבח ענַײז עלַא ןציז ןּבַײלּב

 ןָאטעגּפָא טרעװ םייס ןופ טעּברַא:רקיע יד סָאד רעּבירעד רָאלק זיא סע
 | .סעיסימָאק יד ןיא

 רעבירעד טליּפש ,ןשידיי א רַאפ ךָאנ טרפּב ןוא ,ּבולק ןכעלטיא רַאפ
 ןיא יא עיסימָאק רעד ןיא טפַאשרעײטשרָאפ ןַײז עלָאר עסיױרג ַא רעײז
 "עסיורג, לָאצ עסיורג ַא םייס ןיא ןַארַאפ יא סע ,תומּכ ןיא יא ,תוכיא

 :רָאפ טימ ןצעזַאּב סעיסימָאק עלַא ןענעק וצ ידּכ ;סעיסימָאק "עגיילק, ןוא |
 -טינ בױא ןרעדילגטימ לָאצ עסיורג ַא ןבָאה ּבולק ַא זומ ,רעייטש
 ואוו ןוא טינ רעײטשרָאּפ ןייק טָאה רע ואוו ,ןּבַײלּב סעיסימָאק עסיוועג ןזומ
 ענַײז ןופ ןסערעטניא יד ןופ ךַאװ רעד ףױא ןייטש טינ רעּבירעד ןָאק רע
 ! רעלייוו

 ןענַײז ןסערעטניא סעמעװ ,ןדיי רַאפ סרעדנוזַאּב קיטכיוו זיא סָאד
 ,הנּכס ןיא טלעטשעג םוטעמוא

 ןדיי לָאצ יד זיא ,ָאד ןדײר רימ ןכלעװ ןגעװ ,םייס ןטײװצ םעד ןיא
 טַאהעג רימ ןּבָאה ,רעבירעד :עסױרג ַא ךרעַיפל ןעװעג (34) "ָאלָאק , ןופ
 ,3 זיּב סעיסימָאק עטסקיטכיװ יד ןיא ,סעיסימָאק עלַא ןיא טעמּכ ,רעיײטשרָאפ

 ןופ סעיסימָאק עלַא ןיא טעמּכ זַא ,ןגָאז רעּבירעד טנָאקעג ןּבָאה רימ
 ,ןסערעטניא צשידיי יד ןופ ךַאװ רעד ףיוא ןדיי ןעייטש םייס

 :ליּב רעד ןיא "ָאלָאק, ןופ רעיײטשרָאפ רעטשרע רעד ןעװעג ןיּב ךיא |
 ןרָאװעג טרינגיסעד ךָאנ ןעװעג זיא רימ ץוח ,םייס ןופ עיסימָאק : סגנוד
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 יב ...ןיועל 'ה בר רעד "םינינע עזעיגילער ןופ ץוש םוצ, ןוא רענזיוה 'ה

 ,ןָאהט ר"ד רעד ּבײהנָא ןופ ןעמוק ךָאנ טגעלפ תולאש עקיטכיוו סרעדנוזַאּב

 ןכַאװש ןַײמ רַאפ רעפלעה סלַא ךיוא ןוא ןלוש:"תוּברּת, יד ןופ רענעק סלַא

 | .שיליוּפ

 =ַאּב ךיא לַײװ ,עיסימָאק:סגנודליּב יד ךיז רַאפ ןּבילקעגסיוא ּבָאה ךיא

 =ָאיצַאנ ַא ןופ תולאש:טנורג יד רַאפ ננודליּב ןוא ךונח ןופ תולאש יד טכַארט

 ןופ דוסי רעד רוטלוק עלַאנָאיצַאנ יד זיא רעּבָא ןדיי רַאפ ,רוטלוק רעלַאנ

 ,טכער עלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק ןצנַאג םעד

 רעד ןיא טפמעקעג טכעלש רעדָא טוג ּבָאה ךיא וצ ,טינ סײװ ךיא

 -ג}עטש רעד ןעװעג רָאי 8 ןופ ךשמ ןיא רעּבָא ןיּב ךיא ,עיסימָאק רעקיזָאד

 ןטלעז רעייז רָאנ טגעלפ רעכלעװ ,עיסימָאק רעד ןופ דילגטימ רעקיד

 .עיסימָאק רעד ןופ גנוציז ַא ןזָאלכרוד

 רילגטימ ַא רָאי ַא רעּביא ןעוועג ךיא ןיּב עיסימָאק:סגנודליּב רעד ץוח

 ןצעש וצ טַײקכעלגעמ יד טַאהעג ּבָאה ךיא ואוו ,עיסימָאק:רַארגַא רעד ןיא

 ןופ רעטעּברַא ןטסעּב רשפא םעד ,ןײטשרעמָאז רבח ןופ טעּברַא עקיטכיוו יד

 | / ,םײס ןצנַאג

 טייטשרַאפ ,שיטערָאעט טרידוטש רעירפ תולאש:רַארגַא יד ּבָאה ךיא

 יד ןּבָאה רעדיײל .סערעטניא ןסיורג ַא רעייז ייז וצ טַאהעג ּבָאה ןוא ,ךיז

 =רַארגַא רעד רעּביא ךָאנ טרפּב ןוא עיסימָאק רעקיטלָאמַאד רעד ןופ םיחוּכיװ

 .טָאה רעכלעװ ,רעטקַארַאכ ןשירעציזַאּב:טוג ןלָאמש וצ ַא ןגָארטעג םרָאפער

 +מױרַא עקַאט ךיא ןיּב םורַא רָאי ַא ןיא ;ןריסערעטניארַאפ טנָאקעג טינ ךימ

 .עיסימָאק רעקיזָאד רעד ןופ ןטָארטעג
 עקיטכיװ ןוא "עסיורג; יד ןופ ענייא ,םייס ןופ עיסימָאק:סגנודליּב יד

 ןגָאלשרָאפ ןוא ןטקעיָארּפ-ץעזעג עלַא ןטכַארטַאּב וצ טָאה ,סעיסימָאק:םייס

 ,דנַאל ןופ רעגריּב עלַא ןופ רוטלוק ןוא הנומא ,גנואיצרעד ,גנודליּב עגונּב

 רעקיזָאד רעד ןרָאװעג ןזיוועגרעּביא .קעלַאשרַאמ:םייס ןכרוד ןענַײז עכלעוו

 :עיסימָאק
 =ַאטשַאּב זיא רעדילגטימ:עיסימָאק יד ןופ ןינּב בור ןוא ןינמ בור רעד

 / ףלוש:סקלָאּפ ןופ רקיע:רעד ,ןלוש ןופ רעריפנָא ןוא רערעל ןופ ןענ
 לַײװ ,טַײז עטוג ןַײז טַאהעג תולאש עשינכעט:לוש ןייר ןיא טָאה סָאד

 רעּבָא טָאה סָאד .תולאש עקיזָאד יד ןיא טנװהַאּב טוג ןעװעג זיא בור רעד

 סָאד ;רוטלוק ןוא גנודליּב ןופ ןגַארפ ענײמעגלַא ןיא ןפלעה טנָאקעג טינ

 ױזַא ןענַײז עכלעװ ,ןגַארפ עשיטילָאּפ יד ןיא ןפלָאהעג קינײװ ךיוא טָאה

 יי .ךונח ןופ ללכּב ןוא גנודליּב ןופ תולאש יד טימ ןדנוּברַאפ גנע

 טרעװ ןטנעמַאלרַאּפ עלַא טעמּכ ןופ סעיסימָאק:סגנודליּב יד ןיא ,תמא

 ןיק רָאט לוש ןיא סָאד ,גנוניימ יד ןטַײז עלַא ןופ קידנעטש טגָאזעגסױרַא

64 



 ןָא ךיז טרַאּפש לוש עכעלטיא רעּבָא ..!ןרעװ ןוָאלרעד טינ קיטילָאּפ םוש

 ןופ ,סעיגָאלָאעדיא עשיטילָאּפײלַאיצַאס ןוא עשיטילָאּפ ןָא קידנעטש טעמּכ
 =געמ ןיא סע לפיוו ףיוא ,לוש ןופ םויק רעצנַאג רעד ּפָא טגנעה סע עכלעוו

 רעדייל זיא טַײװ ױוזַא ,לוש ןופ עיגילער יד ןלײטוצּפָא קיטיונ ןוא ךעל

 ..!לוש ןופ קיטילָאּפ יד ןלײטוצּפָא ךעלגעממוא

 ןופ רעציזרָאפ סלַא .טריאוטיטסנַאק ךיז טָאה עיסימָאק:סגנודליּב יד

 רָאטקעריד:לַאיזַאנמיג רענעזעװעג רעד ןרָאװעג ןּבילקעגסיוא זיא עיסימָאק רעד

 רַאטערקעס ַא ןעװעג ךיוא זיא רעכלעוו ,רעטכער:טסקע ןַא ,קיטלָאס .ּפעד 'ה
 טַײקידנעטשּבלעז ערעדנוזַאּב ןײק רע טָאה ןטרָאד טינ ןוא ָאד טינ ,םייס ןופ
 | ןזיװעגסױרַא טינ ןטַײקיעפ רעדָא

 טָאה ,רָאטַאטקיד סלַא וליפַא רעדָא ,רעּבָא רעציזרָאפ רעשיטקַאּפ סלַא
 עסיורג ןופ טַאטוּפעד א ןָא גנוציז רעטשרע רעד ןופ ןיוש ןזיװעגסױרַא ךיז
 .ָאטויל זדנָאיסק רעד ,תונורסח ערעסערג ךָאנ ןופ רשפא רעדייל ןוא תולעמ
 ,לַאקירעלק רעשיטַאנַאפ ַא סלַא טנַאקַאּב ןעועג ןיוש זיא רעכלעוו ,יקסוװַאלס
 םיא ,(עטנַאוטיטסנָאק) םייס ןטשרע םעד ןופ טימעסיטנַא ןוא רענָאיצקַאער
 בנוטעברַאסױא רעד ןיא לײטנָא ןסיורג ַאזַא ןעמונעג טָאה סָאװ ,רקיע רעד
 םעד ןופ ןצעזעג ערעדנַא ןופ ןוא תונקת:לַאװ יד ןופ ,עיצוטיטסנָאק רעד ןופ
 רעמכָאנ ןוא ערענָאיצקַאער יד ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג ןעמ טָאה ,םייס ןטשרע
 ,גנוּבעגצעזעג רעקיזָאד רעד ןופ ןלייט עסיוועג ןופ טַײקשלַאפ עשיקעובצ יד

 ןעוסיוא רעשיּפיט ַא טימ ,ןיצידעמ ןופ ר"ד ַא ,45 רָאי ַא ןופ ןַאמ ַא
 ,.ריזנ רעדָא שורּפ ןשידיי ַא ןופ ,רעסעּב ,רעדָא ,טעקסַא ןַא ןופ

 יד ןיא ןפרָאװעג ץלַא רַאפ רעירפ ךיז טָאה ,קוק ןטשרע םַײּב ,רימ
 ןיא סע .טקעטשעג ּווץעגרע םיא ַײּב טָאה עכלעװ ,עשידיי סָאד ןגיוא
 סרעדנוזַאב .ןענַאטשַאּב זיא טַײקשידיי עקיזָאד יד סָאװ ןיא ,ןגָאז וצ רעווש
 ןיא םיא ןטכַארטַאּב םַײג ןגוא יד ןיא ןפרַאװ סָאד ךיז טגעלפ קרַאטש
 ,(- ליפָארּפ

 יװצ טימ ,טיױה רעטנױרּברַאפ :לקנוט ַא טימ ,רערַאד ַא ,רעגנַאל ַא
 ןעלגיּפשּפָא ךיז טגעלפ סע עכלעוו ןיא ,ןגיוא עקידנציזפיט ,עצרַאװש ,עסיורג
 ױזַא ךיז ןגעלפ עכלעוו ןוא טנעמַארעּפמעט רעכעלטּפַאשגדַײל:שינַאקלּוװ רעד
 עטלזַײרקעג:סָאװטע ,עצרַאװש ,..ןעלקניפרעדנַאנופ ןוא ןרעקַאלּפרעדנַאנופ גנירג
 ,ךעלטּפַאשנדַײל בור:פ:לע ןוא ךיג ,קידנרילוקיטסעשז=קרַאטש טדער .רָאה

 ףײװ ,יקסװַאלס ָאטויל עילימַאפ ןַײז ךיוא ןָא טזײװ םַאטשּפָא ןשידײ ןַײז ףיוא ('

 =שיבירג-שיסקָאדָאטרָא) עיװאלסָאװַארּפ רעדָא םזיצילָאטאק ףיוא ןדמש ךיז ןגעלפ סָאװ ,ןדיי יד
 :טדמשעג ךיז טָאה רע ןעװ ,שדוח סעד ךָאנ ןעמָאנ א ןּבעג לָאמַא ןעמ טגעלפ ,(שילױטַאק
 אוו ,זַא .ןוא יקסגַאטס ָאטויל ,יקטװאלט ָאטויל ,יקסלוי ,יקסנוי ,יקסװעיַאמ ,יקסװַאינזעשזװ
 ,ראורּבעפ =- *יטויל,
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 ץייוש רעד ןיא רעטַײװ טרידוטש ,דנַאלשטַײד ןיא לושכיוה יד טקידנערַאפ

 | ,דנַאלגנע ןיא ןוא
 טעמּכ ,עכיג: ךעלנייוװעגרעסיוא ןַא טַאהעג טָאה יקסוַאלסָאטויל זדנָאיסק

 :ימָאק יד ןיא ןעגנורילומרָאפ עשידירוי עלענש :ץילּב ענַײז ;הסיפּת עלַאינעג

 ןורּכז ןסיורג ַא טַאהעג ךיוא טָאה רע .ןרעדנּוװַאּב וצ ןעװעג ןענַײז סעיס

 טימ שטנעמ ַא ןעוועג סָאד זיא ללכּב .עיצידורע-טַײקטנרעלעג עשּפיה ַא ןוא

 זיּב ןטעּברַארעד ךיז טנָאקעג טינ רעּבָא טָאה רע .ןטַײקַיעפ עלַאינעג * טעמּכ

 רעכלעוו ,רעטקַארַאכ ןכעלטפַאשנדַײל ןשינַאקלּוװ םעד תמחמ ,טעטילַאינעג וצ

 ןופ טעּברַא ענַײפ יד ןסַײררעּביא טונימ רעטצעל רעד ןיא ןטלעז טינ טגעלפ

 ןיא טינ ןוא רעשיטקַארּפ ןַײז ןיא טינ רעּבירעד טָאה רע ,,,לכש ןסיורג ןַײז

 עג טינ ,הדמתה רעסיורג ןַײז ףיוא קידנקוק טינ ,טעּברַא רעשירַארעטיל ןַײז

 רע עכלעוו ,ןטפַאשנדַײַל יד ..!סקיטכיוװ:קידתושממ סָאװ:סעּפע ןפַאש טנָאק

 ןופ לכש ןַײז ןריפּפָארַא ךעלנייוועג ןגעלפ ,טשרעהַאּב ןטלעז ץנַאג רָאנ טָאה

 ,..טסולגעג ךיז טָאה יז ּוװ ,ןיהַא םיא ןּפעלשקעװַא ןוא רשיה:ךרד

 2סגנודליּב רעד ןיא .עקנַארק-ףיט א ןעװעג זיא טעטיוויסלוּפמיא ןַײז

 ערעדנוזַאּב ןשיװצ ךיז ןעמענַאּב סָאד יקסװַאלסָאטויל .סק ןָא זיא עיסימָאק

 :עגנָא רעיײז זַײװנטַײצ ןוא טוג טינ ןעוװעג ךיוא ױזַא רעיײטשרַאפ:עיצקַארּפ

 :יור רעד טרעטשעג קרַאטש ּבױהנָא ןופ תוחּפה :לכל טָאה סָאװ ,טגנערטש

 יקסװַאלסָאטיל .סק םעד ןופ רעּבָא ןענַײשרעד םעד טימ ;ןטעּברַא רעק

 יד ;טעטיצירטקעלע טימ ןדָאלעגנָא קרַאטש דלַאּב ןרעו טפול יד טגעלפ
 זומ יז יו ױזַא ,טעּברַא רעקִיּור ַא ןגעוו ןוא ןכָאקעצ ךיז ןגעלפ ןטפַאשנדַײל

 ..!ןַײז טנָאקעג טינ דייר ןייק ןיוש טָאה ,עיסימָאק:טנעמַאלרַאּפ ַא ןיא ןַײז

 םיא טגעלפ יקסװַאלסָאטויל סָאװ ,סָאד ןריפסיוא דנילּב טגעלפ רעציזרָאפ רעד

 ?ַאטנַא עלַא ךיז ןגעלפ ןעניישרעד ןַײז טימ .,ןסייה רעיוא ןפיוא עלַײװ עלַא

 | .ןפרַאשרַאפ ןוא ןקרַאטשרַאפ עיסימָאק רעד ןיא ןעמזינָאג

 עיסימָאק:סגנודליּפ רעד ןופ ןעגנוציז עטשרע יד ןופ רענייא ףיוא ןיוש

 רענגעק רענעסיּברַאפ ַא סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז ,ןלוש ןגעװ קידנדיײר ,רע טָאה

 .שידיי רעדָא שִיערּבעה ןושל:ןרעל ןטימ ןלוש ןופ .ה .ד ,ןלוש עשידיי ןופ

 טָאה ,ןעװעג ןיא רעגײטש ןַײז יו ,שידנַיײפ ןוא קיסַײּב ייז ןגעװ קידנדייר

 5צולּפ ךיז רע טָאה ףוסל טַײז ןַײמ ןיא ןקילּב עשידנַײפ רדסּכ ןפרָאװעג רע

 ןעװעג ןענַײז רימ סָאװ ,םעד ףיא קידנקוק טינ ,רימ וצ טעדנעװעג גניל

 . ןריפנַײא ךַײא רימ ןלעװ ,ר"ד 'ה ,דלַאּב ,דלַאּב , :ןושל ַאזַא טימ ,טנָאקַאּבמוא

 ןגָארטעגנַײרַא טשרָאקָא ןּבַאה רימ ..!ןלושכיוה יד ןיא סוזיַאלק:סורעמונ םעד

 ןַײז ןיא ..!"םייס ןיא (ושםוס568 ת2ס!ץ) גָאלשרָאפ ןקילַײא ןַא םעד ןגעוו
 ןופ דךיײרפ ַא ןוא טַײקסטכעלש עכעלנייוועגמוא ןַא טרעהעג ךיז טָאה לוק

 ...חוּכ ןרעקרַאטש ןַײז טליפ סָאװ ,קיזמ ַא
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 ןסילש ןרַאפ ןדיי ןגעק טקַאהמקנ ַא ןופ ּבוהנָא, ןַא ןעװעג ןיא סָאד
 - רימ סָאד טָאה יקסװַאלסָאטויל זדנָאיסק ןופ רבח ַא יװ ,"קָאלּב?םיטועימ םעד
 / =לעוּפַא ןעװעג סָאד זיא ןתמא רעד ןיא .טרעלקרעד רעטעּפש טַײצ עסיוועג ַא
 ןּבָאה ןטַאטוּפעד : ?ַאנעיכ, יד עכלעוװ ,ןדיי וצ האנש רעדליוו רעד ןופ אצו"
 ...טליּפשעג טינ עלָאר םוש ןייק ָאד טָאה רעכלעזַא סלַא "קָאלּב, רעד ןטליפעג
 וצ ףיוא םילֹוּבלּב גונעג תושר ריא ןיא ךיוא ױזַא טָאה האנש עטנָאמרעד יד
 (* .ןעגנוטערטסױרַא עשירעסערפ:ןדיי עריא ןרעפטנערַאפ

 .םױרַא טקעיָארּפ רעטנָאמרעדנּבױא רעד זיא םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא
 סלַא ויא ןוא ץעיסימָאק:סגנודליב רעד ןופ גנוציו רעד ףױא ןעמּווושעג
 ,םויה:רדס ןופ שארּב ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ךלַאּב גָאלשרָאפ "רעקילַײא,

 ןוא רענדער עטשרע יד ןעמוקעג ןענַײז גנוציז רעטנָאמרעד רעד וצ
 ןעמוקעג ךָאנ רימ ץוח ןיא ?ָאלָאק, ןופ ,ןּבולק:םייס עלַא ןופ רענעקכַאז
 | | ,ןָאהט ר"ד

 צטצענער גַאּב ַא גנוצעזרעּביא רעשידיי ןיא טסייה "סוזּוַאלק סורעמונג
 טימ םיצוּבק עסיװעג רַאפ טכער עסיוװעג ןצענערגַאּב וצ טּבערטש ןוא לָאצ
 ,טכער עקיזָאד סָאד ןּבָאה עי ףרַאד סָאװ ,ןענָאזרעּפ לָאצ רעסיוועג א

 ;יצנירּפ, עקיזָאד יד ןדיי רַאפ ןריפוצנַײא טּבערטש םזיטימעסיטנַא רעד
 ;רַאפ וצ ידּכ ,ןלוש:לטימ ןוא ?כיוה יד ןיא רָאנ טינ ןעגנוצענערגַאּב ?עלעיּפ
 ןשימָאנָאקע ןיא ךיוא רָאנ ,ןלוש עקיזָאד יד וצ געװ םעד ןדיי רַאפ ןגײל
 ,עטלעטשעגנָא ןוא רעטעּברַא עשידיי רַאפ ןקירּבַאפ יד ףיוא ,לשמל ,יװ ,ןּבעלי
 ,ןטנַאקירּבַאפ ןוא םירחוס עשידיי רַאפ - עירטסודניא ןוא לדנַאה ןיא ,רעטַײװ
 - "טעיסעּפַארּפ עַײרפ, יד ןיא ,הכאלמ רעשידיי רַאפ - קרעװטנַאה םעד ןיא
 ןכעלטיא ףיוא - טרָאװ ןייא טימ .וװ .זַא ןוא ןטסילַאנָאיסעּפָארּפ עשידיי רַאפ
 ןקידרשוי : טשרמולּכ ַא רעטנוא םזיטימעסיטנַא רעד טּבערטש דלעפ:סטעּברַא:
 ןריפרעד וצ וליפַא ןוא טעּברַא ףיוא טכער עשידיי יד ןצעגערגַאּב וצ ץוריּת
 .(םטזמסזטפ תט||טפ) !לונ םוצ זיּב גנוצעגערנַאּב עקיזָאד יד

 ןגעװ רָאנ טינ ךיז טלדנַאה ,לק .מונ םייּב סָאד ,רעבירעד רָאלק זיא סע
 ךיז טלדנַאה סע ,ןדיי רַאפ ןלוש:לטימ ןוא:ךיוה יד ןופ ןריט יד ןסילשרַאפ
 . !טעּברַא:ּפָאק ןוא רעשיזיפ ןופ ןטיּבעג עלַא ןופ ןּפוטשסױרַא ןדיי ןענָאק לָאז ןעמ ןכלעוו טימ ,5ךיירד "ןלעיּפיצנירּפ , טשרמולּכ ַא ןגעוו

 :אב רעכלעװ ,לֹוּבלּב רעשיטימעסיטנַא רעשיּפיט ַא זיא ,לק .מונ רעד
 םעד ףיוא רעטרע ליפ וצ טּפַאכרַאפ טשרמולּכ ןּבָאה ייז סָאד ,ןדיי טקידלוש

 ןדנָאיסק ןופ גנוטערטסיורא רעטנָאמרעד רעד ףיוא רעפטנע ןיימ קידנקידנערַאפ )7
 טָאד ,ארומ בָאה ךיא, :טגָאזעג ,עיסימָאק רעד וצ ךיז קידנדנעװ ,ךיא ּבָאה ,יקסװאלסָאטויל
 | ,ןרָאװעג םיוקמ זיא סָאד ,"טעברא רעקידרעטײװ ריא רַאפ -- זחפ/טזמ סזחסח = ןמיס רעטכעלש א ןײז טיג לָאז טעּברַאײעיסימָאק רעד ןופ ּבױהנָא רעשיטימעסיטנא אזא
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 שינעטלעהרַאפ:טנעצָארּפ רעייז טול טמוק ייז יװ ,רעמ ,טיּבעג םענעי רעדָא

 | ,גנורעקלעפַאּב:הנידמ רעקירעּביא רעד וצ

 צכלעװ ,ןדיי ףיוא םילוּבלּב ןופ רקיע רעד טײטשַאּב םזיטימעסיטנַא רעד

 | | .רשוי ןטשרמולּכ ןופ עקסַאמ ַא רעטנוא טלַאהַאּב ןעמ

 רָאנ היא סע יוו ,ןּבעל סָאד סיוא טינ טשרָאפ םזיטימעסישנַא רעד

 טינ עירכמ זיא ָאד ,ןַײז לָאז סע סָאד ,םיא ךיז טליוו סע יוו

 ךעלגעמ ,עתמא יד ןוא קיגָאל עכעלטּפַאשנסיװ עוויטקעיּבָא יד טינ ,ל כש רעד

 אנש ןופ - ליפעג סָאד - רָאנ ,ןטקַאפ עטשרָאפעגסױא ,ןטַײז עלַא ןופ

 טימ ןוא רָאה יד רַאפ טּפעלשעגוצ ןרעװ ליפעג ןקיזָאד םעד וצ !ןדיי וצ

 ..י.קיגָאל יד ןוא ןטקַאפ יד טסַאּפעגוצ טלַאװג

 טקעטש רעכלעװ ,לדניװש םעד ןקעדפיוא רעּבירעד טליו ריא ןעוו

 .ןשרָאפסיוא ריא טזומ ,לוּבלּב ןשיטימעסיטנַא ןכעלטיא ןיא רעקינײװ:רעמ

 :טפַאשנסיװ גנערטש ַא "קיגָאל, יד ןפרַאװרעטנוא ןוא ןטקַאפ יד יונעג

 לדייא ,רעדָא ןגיל רעד רָאלק דלַאּב ךַײא רַאפ טרעװ ןַאד ,עזילַאנַא רעכעל

 .יילֹוּבלּב ןשיטימעסיטנַא םעד ןופ ,תועט, רעד ,טדערעג

 ןופ לוּבלּב םעד טימ ןרירטסוליא לעה ןוא רָאלק ץלַא סָאד ליוװ ךיא

 | ידײר יד ָאד טײג זנוא ייּב ןכלעװ ןגעוו ,,לק ,מונ

 -=סגנודליּב רעד ןופ גנוציז רעטנָאמרעדנּבױא רעד וצ םוא ךיז רעק ךיא

 ןופ רעד ןרָאװעג טכַארטַאּב לָאמ ןטשרע םוצ זיא סע רעכלעוו ףיוא ,עיסימָאק

 'רַאפ ןריפנַײא ןגעװ "ַאנעיכ, רעד ןופ טקעיָארּפצעזעג רענעסָאלּפעגנַײרַא םייס

 אּבהל ףיא ןלָאז ןדיי ּוװ ,ןלושכיוה עשיליוּפ עלַא ןיא ,לק .מונ םעד ןדיי

 "עמרָאנ:טנעצָארּפ; רעד ןיא ןועװ ןעמונעגנָא

 ךופ רענייא גנוציז רעד וצ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,יקסװַאלסָאטויל ,סק

 יד ךיז ןּבָאה דלַאּב ...ליח ןַײז טנרעלעגנָא ןוא טײרגעגנָא טָאה ,עטשרע יד

 טנָאמרעד רָאנ טָאה רעציזרָאפ רעד יװ .טרעקַאלפעגרעדנַאנופ ןטפַאשנדייל

 א סעּפע טכַאמעג דלַאּב .ל טָאה ןַאד ,לק .נ ןופ טקעיָארּפ:ץעועג םעד ןגעװ-

 םיא יװ ,ןעמעלַא ךָאד זיא ,לק .מונ ןופ עגַארפ יד תויה ;גָאלשרָאפ ןדליוו

 ציסימָאק רעד ךרוד ןזָאלכרוד ךַײלג יז ןעמ לָאז ,טנַאקַאּב טוג ,ךיז טכוד

 *רעד טינ ןימ ַאזַא .,םייס ןופ םונעלּפ ןרַאפ טנערעפער ַא ןּבַײלקסיױא ןוא

 ןפרָאװעגּפָא עיסימָאק :סגנודליב רעד ךרוד וליפַא זיא גָאלשרָאפ רעטרעה

 רַאפ ןּבַײלקוצסיױא גָאלשרָאּפ ַא יקסװַאלסָאטויל ,סק רעד טכַאמ ןַאד .ןרָאװעג

 ,יק .פָארּפ םעד ןשטנעמ םענעּבעגרעּביא ןַײז עיסימָאק רעד ןיא טנערעפער ַא

 סָאד ןטַײקִיעּפ ענַײז ןָא רָאנ ,םיא ןופ רערענעלק ןייק טינ רעקיטַאנַאפ ַא

 | : | .ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא |

 ךיא ּבָאה ,גָאלשרָאפצעזעג םעד ןגעק קידנדייר ,גנוציז ּבייהנָא ןופ רָאג

 רדס םוצ רעגירַא טײג עיסימָאק יד, :גָאלשרָאפ ןטריװיטָאמ ַא ןגָארטעגנַײרצ
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 לַײװ ,םירבח ענַײז ןוא יקסװַאלסָאטויל .סק ןופ גָאלשרָאפ םעד רעּביא םויה:
 ,1921 ץרעמ 17 ןופ עיצוטיטסנָאק רעד וצ הריּתס רעקרַאטש ַא ןיא טייטש רע
 קרַאטש ױזַא ךיז טפרַאװ ןוא עּבָארג ַאזַא זיא הריּתס יד ,"(111 ןוא 96 ןעלקיטרַא)

 ןעוו ,גָאלשרָאפ ןַײמ ןעמעננָא טזומ עג טלָאװ עיסימָאק יד סָאד ,ןגיוא יד ןיא

 .ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ףיוא ,ןַײז טפרַאדַאּב טָאה סָאד יו ,ןענַאטשעג טלָאװ יז
 טקנוּפדנַאטש ןקיזָאד םעד ףיוא ןענַאטשעג טינ יז זיא אמּתסמ רעּבָא ,טכער
 טכערגָארטנעצ ןופ ןעמיטש יד טימ ןפרָאװעגּפָא גָאלשרָאפ ןַײמ טָאה ןוא

 ,םיטועימ יד ןוא עקניל יד ןופ ןעמיטש יד ןגעק-

 :קַארַאכ ,םייס ןקיזָאד םעד רַאפ תוחּפה:לכל ,ןוא קידריווקרעמ זיא סע

 טָאה ,רעדור טַײּב ןענַאטשעג טינ זיא סע גנוריגער עכלעוװ זַא ,שיטסירעט-

 ןעו .טעטירָאיַאמ ערעכיז ַא טַאהעג קידנעטש ןגָאלשרָאפ עשידײ ןגעק יז

 ?ןצ קִיאּור יז טגעלפ ,גנוריגער עקנילָארטנעצ ַא ןענַאטשעג זיא רעדור םַַײּב

 קניל:ָארטנעצ רעד טגעלפ ןגָאלשרָאפ עשידיי ןגעק ןעמיטשּפָא םַײּב יו ,ןעז
 ..!רעטכעריַארטנעצ ַא ןועװ לָאמַאטימ

 רעד סָאד ,רָאלק ןעװעג רעיײטשרָאפ עשידיי יד רַאפ זיא םינּפ:לּכ:לע
 :רעטנוא ןַא ןָא ּביוהנָא ןופ ןעװעג ןיוש זיא סוזוַאלק סורעמונ םעד ןופ לרוג
 | !רענעסָאלשַאּב ַא ןוא רענעּבירשעג

 ?ןָאט טנַאקעג ןוא טלָאזעג ,ןדיי ,רימ ןּבָאה סָאװ

 רַאפ ,תמא םעד רַאפ ןטלַאה המחלמ ןוא לוּבלּב םעד ןרעלקפיוא
 ןייז:ילּכ רעכַאװש א ןעװעג זיא ץלַא סָאד רעֹּבָא !סיוװעג ?רשוי ןוא טכער
 רעקנַארק ַא טימ שטנעמ א עכלעװ ,ןדיי וצ האנש רעשיטַאנַאפ רעד ןגעקי
 ןיוש ןפלעה ָאד !ןועגש ...ַא וצ זיּב ןזָאלּבעגרעדנַאנופ טָאה טעטיװיסלוּפמיא
 רעתמא סָאװ ןוא רערעלק סָאװ :טרעקרַאפ ץנַאג }טינ ןעגנוגַײצרעּביא ענייקי
 2געק םענעגושמ:בלאה םעד יײז ןצייר רעמ ץלא ,ןעגַײז ןעגנוגַײצרעּביא יד
 עכלעװ ,ןעגנוריּפורג ןוא ןטנעמעלע םייס ןצוח ָאד רעּבָא ןענַײז סע ..!רעג
 טריפעג רימ ןּבָאה ייז רַאפ ןוא ,ןינע םעד ןיא ןּבַײלקרעדנַאנופ ךיז ןענָאק
 .רעטַײװ ףמַאק רעזנוא המר = דיּב

 ןיוש זיא גָאלשרָאפ :סװּוַאלק סורעמונ םעד ןופ לרוג רעד רעּבָא לַײװ
 :רַא פ וצ ןסָאלשַאּב רימ ןבָאה ,ןּבולק:םייס יד ןיא רעירפ ןסָאלשַאּב ןעוװעג
 ןּבָאה טנָאקעג ךָאד רימ ןּבָאה ןַאד לַײװ ,תוחוּכ עלַא טימ ןינע םעד ןעיצ
 -רעד ןרילרַאפ ,,,ןטַײּב ךיז ןָאק עגַאל יד סָאד ,גנונעפָאה עקניניילק א סעּפע

 .טנָאקעג טיג טשינרָאג רימ ןּבָאה ַײּב

 ןלױּפ ןיא עיצַאלעטסנָאק עשיטילָאּפ עכעלרעסיוא יד זיא קילג םוצ
 ,מוג ןינע םעד רעגנעל סָאװ ןעיצרַאפ םעד רַאפ קיטסניג סרעדנוזַאּב ןעוועג
 ןּבָאה עגיל:רעקלעפ רעד ןופ םורָאפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ףיוא לַײװ ,,לק
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 יװ ,תולאש עקיטכיװ ןלױּפ רַאפ רעיײז עכעלטע ןרעװ טכַארטַאּב טפרַאדַאּב
 ףצענערג?חרזמ עשיליױוּפ יד ןענעקרענַא ןופ הלאש יד ,לשמל

 .,,לק .מונ םעד ןעמעננָא םעד טימ טלַײאעגוצ ךיז טלָאװ םייס רעד ןעוו
 רעּבירעד ...ןגלָאפ עטכעלש רעײז ןּבָאה טנָאקעג ןלױּפ רַאפ סָאד טלָאװ
 ןפלָאהעג זנוא "טסַאיּפ, ןופ רקיע רעד רעיײטשרָאּפ עכלירסולפנַײא יד ןּבָאה
 ,לק .מונ ןגעװ םיחוּכיװ יד ןעיצרַאפ םעד ןיא

 .ךיוא זנוא ןָא טּבערטשעג וצרעד ןטלָאװ ייז סָאד ,טינ קפס ןייק זיא סע
 יא ,לק .מונ רעד :ךיז ןלַײא וצ סָאװ ןעוועג טינ זיא ןתמא רעד ןיא

 ףיוא טרפּב ,ןלושכיוה עשילױוּפ עלַא ןיא טריפעגנַײא ןעװעג ןוש שיטקַאפ
 =לָאסּבַא יד רַאפ וליּפַא ןוא ןטעטלוקַאפ עשיטסינַאמוה ןוא עשיניצידעמ יד
 ,לשמל ,יװ ,סעלעטש וצ טירטוצ םוש ןייק טַאהעג טינ ןּבָאה עכלעוװ ,ןטנעוו
 ,ןטסירוי ןוא םיריוטקָאד

 בור םעד דצמ טגלָאּפרַאפ ןעװעג ןענַײז רעטַײװ ןטנעדוטס עשידיי יד
 רַאפ ףליה סלַא ןעמוקַאּב ךיז ןּבָאה עכלעוו ,רעטלעג יד ןופ ;ןטנעדוטס עשילױּפ
 ףךצמ ןוליפַא ןוא טכַאמ רעלַאנומָאק רעד דצמ ,הכולמ רעד דצמ ןטנעדוטס
 :טשינרָאג ןטנעדוטס עשידיי ןּבָאה ,ןטנעדוטס עלַא ןופ לָאצּפָא ןקיכַאפַײרד םעד
 :וטס:שיליוּפ רעד ןּבעגעגרעּביא ןעמ טָאה טלעג עצנַאג סָאד !ןעמוקַאּב טינ
 ןייק לָאמניײק ןדיי טָאה עכלעוו ,"ץָאמָאּפ אינטַארּב , עיצַאזינַאגרָא רעשיטנעד
 !ןּבעגעג טינ ןשָארג

 ךןּבָאה ןלושכױה עשיליוּפ יד עכלעוו ,ןטנעירוטיּבַא עשידיי לָאצ יד
 ןטלַאהעג םוירעטסינימ : סגנודליּב סָאד טָאה ,ןעמענוצפיוא טגָאזעגּפָא ךעלרעי'

 לַײװ ,עסיורג ַא רעיײז ןעװעג םינּפ:לּכ:לע זיא לָאצ עקיזָאד יד רעּבָא ; דוסּב
 'ןיא ,דנַאלסיוא ןיא ןרידוטש טזומעג ןּבָאה עכלעוו ,ןטנעדוטס עשידיי לָאצ יד
 "יד ןיא ןטנעדוטס עשידיי טנעצָארּפ רעד לַײװ ןוא ,עסיורג ַא רעיײז ןעװעג
 !ןלַאפעג רָאי וצ רָאי ןופ ַײּברעד זיא ןלושכיוה עשיליוּפ

 .ןגיוצעג ןינע רעד ךיז טָאה ױזַא
 =ליּב רעד ךרוד זיא .ק ,ּפָארּפ םעד יװ ,םעדכָאנ ,טַײצ רעצרוק ַא ןיא

 ןיש טָאה ,,לק .מונ טַארעּפער רעד ןרָאװעג ןזיװעגרעּביא . עיסימָאק:סגנוד
 ,עיסימָאק:סגנודליּב רעד ףיוא טַארעּפער ןַײז ןטלַאהעג טנערעפער רעד

 .תמא םעד .טיירגעגוצ קרַאטש טַארעּפער ןקיזָאד םעד וצ ךיז ּבָאה ךיא
 ָאטינ זיא סע לַײװ ,ךַאז ערעװש ַא רעיײז ןעוװעג רימ רַאפ סָאד זיא ,קידנגָאז
 ,לוּבלּב ןשיטימעסיטנַא ןטלַא רע ײז ןקיזָאד םעד ןגעװ רוטַארעטיל םוש ןייק
 ,טדערעגּפָא ןיוש זיא לֹוּבלּב םעד ןופ זילַאנַא ןכעלטפַאשנסיװ ַא ןגעוו

 ךָאנ טַאהעג טעּברַא:םייס ןַײמ ןופ ּבײהנָא ןיא ךיא ּבָאה םעד ץוח
 'ךופ טרָאװ ןכעלטיא טעמּכ :ךַארּפש רעשיליוּפ רעד טימ ןטַײקירעװש עסיורג
 'העירפ טזומעג ךיא ּבָאה עיסימָאק רעד ןיא גנוטערטסױרַא ; רעכעלדנומ ןַײמ

70 



 ,לַאירעטַאמ ןשיטסיטַאטס טלמַאזעג ךיא ּבָאה רעטַײװ ,..ןפלײלש ןוא ןטיײרג
 תוחפה:לכל ,ױזַא ןוא ּפַאנק ױזַא ןליוּפ ןיא טלָאמַאד ןעװעג זיא רעכלעוו
 ףלכּב טלמַאזעג בָאה ךיא ...טּברַאפרַאפ זעיצנעדנעט ,םיטועימ יד עגונּב
 ןַאד .שידיי רעדָא שַיערּבעה ןושל:ןרעל ןטימ ןלוש עשידיי ןגעװ ןלַאירעטַאמ
 זַא ,ןענַאטשרַאפ ,לוּבלּב ןצנַאג םעד קידגטכַארטכרוד זַײװכעלסיּב ,ךיא ּבָאה
 יװ ,רָאלק ןעװעג ץלַא טינ ךָאנ רימ רַאפ זיא ןַאד םגה ,לוּבלּב ַא זיא סָאד
 עכעלטע עקידרעטַײװ יד ןופ ךשמ ןיא רעטעּפש ןרָאװעג רימ רַאפ זיא סָאד

 -  ירָאי
 רַאפ עדער ןַײמ טײרגעגנָא ןוא טעּבראעגסיױא ךיא ּבָאה םורַא ױזַא

 ןיא עדער ערעסערג עטשרע ןַײמ ןעװעג זיא סָאד .עיסימָאק:סגנודליּב רעד
 ,עיסימַאק רעקיזָאד רעד

 רעקיזָאד רעד וצ ןעגַײז ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא ןּבױא ןיוש זיא סע יװ
 רעד דצמ ,ןּבולק:םייס עלַא טעמּכ ןופ רעייטשרָאפ עטשרע יד ןעמוקעג גנוציז
 ןטיּברַאפ טָאה עכלעװ ,/טסַאיּפ:אנעיכ , ןופ גנוריגער רעטכער:ָארטנעצ רעַײנ
 רעד ןעמוקעג זיא ,יקסרָאקיס ןופ גנוריגער עלַארעּביל:שיצירּפ ענעלַאפעג יד
 :טסע ןיא ײטרַאּפ רעשיקעדנע רעד ןופ רעּפַאש רעד ,יקסניּבמָאלג רעטסינימ
 יד ןופ רעגײא .ךַײרטסע ןיא רעטסינימ רענעזעוועג ןוא רָאסעּפָארּפ ,ךַײר
 ,רעטסינימ:עציװ רעד טײלגַאּב ןּבָאה רעטסינימ םעד ,ןלױּפ ןיא ןלַײז:עיצקַאער
  ,דנַא ןוא רָאטקעריד:טנעמַאטרַאּפעד

 ךָאנ ,רעד ףיוא טיוּבעגפיוא טַארעּפער ןצנַאג ןַײז טָאה טנערעפער רעד
 ,ןלושכיוה עשיליוּפ יד ףיוא ןטנעדוטס עשידיי לָאצ רעסיורג וצ ,גנוניימ ןַײז
 :סיטַאטס עקידקּפוסמ עזעיצנעדנעט טימ "טקַאּפ ,, ןקיזָאד םעד קידגרירטסוליא
 :םיוה על א טכַארטַאּב ןיא ןעמענ וצ טָאטשנָא ,לשמל ױזַא ...ןרעפיצ עשיט
 םוירעטסינימ:סגנודליּב סָאד בנַא טָאה סָאד יה ,טנערעפער רעד טָאה ,ןלוש
 לָאצ יד ואװ ,ןלושכיוה עכעלטע יד טימ טצענערגַאּב ךיז ,ןָאסעג בור:יּפ?לע
 ײּברעד קידנגַײװשרַאפ ,עסיורג ַא טשרמולּכ ןעװעג זיא ןטנעדוטס עשידיי
 עניילק ַא ןעװעג זיא ןטנעדוטס עשידיי לָאצ יד ואוו ,ןלושכיוה יד ןצנַאגניא
 ןזיװעגפיוא ,ךיז טײטשרַאפ ,טנערעפער רעד טָאה ַײּברעד ,,!לונ ףַײלג רעדָא
 םעד ןוא ןקַאילַאפ יד רָאפ ןעײטש סע עכלעװ ,"תונּכס; עלַא יד ףיוא
 ןּפַאכרַאפ וצ טּבערטש עכלעװ ,'טכַאמרעּביױא רעשידיי רעד, דצמ םוטגלױּפ
 ,קַאילָאּפ ןעמערָא םעד םוטעמוא ןופ ןגָאיסױרַא ןוא טנעה עריא ןיא ץלַא
 ...ךעּבענ

 רעיײז ןעוװעג זיא עדער ןַײז .ןָאהט ר"ד טדערעג טָאה רעטייװצ סלָא
 רשפא ןעוװעג זיא עדער רעד ןופ ןורסח רעד ;ךָאנ םרָאפ ריא ךָאנ ,ענייש א
 טָאה ןוא ןעגנוטכַארטַאּב ענײמעגלַא ףיוא טיוּבעג ןעװעג ןיא יז סָאװ ,רעד
 ,םשור ַא טכאמעג רעּבָא טָאה יז ,לַאירעטַאמ ןטערקנָאק קינײװ ןטלַאהטנַא
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 עגנַאל ַא ןטלַאהעג שיליוּפ ןטכעלש ַא ןיא ךיא ּבָאה ןָאהט ר"ד ךָאנ
 םעדכָאנ סָאד טָאה רע יװ ןָאהט ר"ד םעד זיא עכלעוו ,עדער עכעלכַאז

 .ןרָאװעג ןלעפעג רעייז ,טגָאזעגסױרַא
 } עיסימָאק רעד ףיוא םשור ןסיוועג ַא טכַאמעג ןּבָאה סעדער ערעזנוא

  ,טַײקטצײרעג רעקרַאטש רעד ןופ ןקרעמ טזָאלעג סרעדנוזַאּב ךיז טָאה סָאד

 ןַײז .סעדער ערעזנוא ףיוא טרעפטנעעג דלַאּב טָאה .טויל .סק רעכלעוו טימ

 עכעלנײװעג יד טימ טלופרעּביא ןוא רעכַאװש א רעייז ןעוועג זיא רעפטנע

 | ,..תועּבטמ עשלַאפ עשיטימעסיטנַא
 .סעדער עגנַאל ןּבולק:םייס עלַא ןופ רעייטשרָאפ טדערעג ךָאנ ןּבָאה סע

 סורעמונ רעד סָאד ,טגָאזעג ערעדנַא ןשיװצ טָאה יקסניּבמָאלג רעטסינימ רעד
 ןעמ טלָאװ םעד ןָא לַײװ ,ןדייז רַאפ ץוש ַא סלַא ןרעװ טכַארטַאּב זומ סוזוַאלק

 ,,.ןלושכיוה יד וצ ןדיי ןזָאלוצ טינ רָאג ןוא ןעלוװעַאּב הלילחו:סח ןענָאק יז

 סורעמונ רעד סָאד ,ןרָאװעג רָאלק סעדער עלַא יד ןופ רעּבָא זיא סע

 ןופ סיוועג טעװ ןוא טעטירָאיַאמ עטכעריַארטנעצ ערעכיז ַא טָאה סוזוָאלק

 ןרעוװ ןעמונעגנָא עיסימָאק:סגנודליּב רעד

 =ַאק , ןופ רעיײטשרַאפ יד ,רימ ןּבָאה ,ןרָאװעג טנָאמרעד ןּביױא ןיוש יו

 רַאפ ןטלַאהעג ךיז ,לק ,מונ םוצ עגונּב ,עיסימָאק:סגנודליּב רעד ןיא ?ָאל

 ןיא .רָאנ ךיז טזָאל סע לפיוו ףיוא ,ןינע םעד ןעיצרַאפ ןופ קיטקַאט רעד

 "טסַאיּפ, ןופ רעייטשרָאפ יד טציטשרעטנוא זנוא ןּבָאה קיטקַאט רעקיזָאד רעד
 ,םימעט ערעדנא רָאג תמחמ

 "טסַאיּפ , ןופ רעייטשרָאפ רעד טָאה ןעגנוציז יד ןופ רענייא ףיוא

 יד וצ ןדנעװ ךיז לָאז עיסימָאק:סגנודליּב יד זַא ,גָאלשרָאפ ַא ןגָארטעגנַײרַא

 רעַײז ןגָאװצסיױרַא גָאלשרָאפ ַא טימ ןלושכיוה עלַא ןופ ןטַאר:ןטעטלוקַאפ

 ןשיגָאגַאדעּפ ןוא ןכעלטּפַאשגסיװ ןופ .לק ,מונ ןגעװ גנוניימ

 | ,טקנוּפדנַאטש

 ךיוא םיא ןּבָאה רימ םגה ,ןעמונעגנַא גָאלשרָאפ םעד טָאה עיסימָאק יד
 זנוא רַאפ טַײקכעלגעמ ַא ןעמוקַאּב ךיז טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא ..,טציטשרעטנוא

 | | ןעיצרַאפ וצ רעטַײװ ןינע םעד

 ,ןעמוקַאּב ךיז ןּבָאה תובושּת עלַא יד זיּב ,םישדח ןעגנַאגרַאפ ןענַײז סע

 ףיױא ,תובושּת עלַא ןטכַארטַאּב ןוא ןטעּברַאַאּב סָאד עיסימָאק יד טָאה ןַאד

 .עיסימָאק:ּבוט א ןּבעגעגרעּביא ,גָאלשרָאפ רעזנוא
 טפרַאװ סָאװ ,טקַאפ ַא טקורעגסױרַא ךיז טָאה ּבײהנָא ןופ רָאג ןיוש

 סע ;עיסימָאק רעד ןיא ןטימעסיטנַא יד ןופ טעּברַא רעד ףיוא טכיל עלעה א

 םעד ףיוא םוירעטסינימ:סגנודליּב םעד ןופ גָאלקנָא ןַא ןעמוקַאּב ךיז טָאה

 ןעװעג אצוי טינ זיא רע סָאד ,.ק רָאסעפָארּפ .עיסימָאק רעד ןופ טנערעפער

 !עיסימָאק רעד רַצפ טינ ןוא םייס ןרַאפ טינ גנוטערטסורַא ןַײז טימ
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 זיא הטלחה עטנָאמרעדנּבױא יד ןריפוצכרוד ףיוא געוו רעלַאמרָאנ רעד

 =רַאֿפ רעד טָאה ןטַאר:טעטלוקַאפ יד וצ ךיז ןדנעװ ןגעװ הטלחה יד :ַאזַא

 קעלַאשרַאמ םעד ןּבעגרעּביא טפרַאדַאּב עיסימָאק:סגנודליּב רעד ןופ רעציז

 :סגנודליּב םעד טקישעגרעּביא הטלחה עקיזָאד יד טלָאװ רעכלעוו ,םייס ןופ;

 ןענַײז סָאװ ,ןטעטלוקַאפ עלַא יז ןקישוצרעּביא השקּב רעד טימ רעטסינימ

 .רעטסינימ םעד ןקיש וצ תובושּת ערעייז בייוחמ

 ךיז ןיײיל ַא טנערעפער רעד טָאה םימעט עכעלדנעטשרַאפ:טכיײל ּבילוצ
 םייס םעד דצמ טכַאמלופ םוש ןייק ןָא ,ןטַאר:טעטלוקַאפ יד וצ טעדנעוועג
 5ַאַאכ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה סע ,,!םוירעטסינימ:סגנודליּב סָאד קידנדַײמסיוא ןוא
 ןיא טקישעגרעּביא ןינע ןצנַאג םעד טָאה עיסימָאק-ּבוס יד ;דנַאטשוצ רעשיט

 רענעמוקַאּב ןפוא ַאזַא ףיױא רעד רעּבָא ,עיסימָאק רעלענַאיצוטיטסנָאק רעד
 יױזַא !טרעדנערַאפמוא ןּבילּבעג זיא "תובושּת, יד ןופ םרָאפ רעד ןיא לַאירעטַאמ

 טכײרגרעד לדניװש ןקיזָאד םעד ןופ ליצ רעשיטימעסיטנַא רעד ויא םורַא
 | | | ,.! ןרָאװעג

 ןיא יא רָאפ ךיז טימ ןלעטש ןטַאר:טעטלוקַאפ יד ןופ "תובושת, יד

 ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ לַאירעטַאמ ןקיטכיוװ ַא תומּכ ןיא יא תוכיא

 ענעדיישרַאפ ןופ ןצונסיוא טעװ רעקירָאטסיה רעקיטפנוקוצ רעד ןכלעוו ,ןלױּפ
 :עטַאמ ןקיזָאד םעד ףיוא תויטרפּב רעטַײװ ָאד ךיז ליו ךיא ;ןטקנוּפדנַאטש

 ןלעטשּפָא טינ לַאיר

 21 סָאד ,רעד ןעװעג זיא עטעקנַא רעצנַאג רעד ןופ אצוי:לעוּפ רעד

 + .םיא ןגעק 9 ןוא .לק .מונ ןרַאּפ טגָאזעגסױרַא ךיז ןּבָאה ןטעטלוקַאפ

 :סױרַא ךיז טָאה טעטיסרע װינוא רעװעשרַאװ רעצנַאג רעד
 םויטימעסיטנַא ןטסרענָאיצקַאער ןוא ןטסנסיּברַאפ םעד !.לק ,מונ ןגעק טגָאזעג

 :יסרעװינוא רעװעקַארק ןופ סעטלוקַאפ רעשיניצידעמ רעד ןזיװעגסױװַא טָאה

 :עסיטנַא עש"רַאנ ןוא עסואימ ךס ַא ןיא טײטשַאּב "רעפטנע, סעמעװ ,טעט

 | ... םילוּבלּב עשיטימ
 רָאנ ךיז טָאה סע לפי ףיוא ,רימ ןּבָאה עיסימָאק:ּבוס רעד ןיא ךיוא

 2נָא םייס ןופ ןוענָאיצקַאער יד ןּבָאה ףוס:לּכ:ףוס ,ןגיוצעג ןינע םעד ,ןזָאלעג

 ,עסערּפ רערענָאיצקַאער רעד ןיא ןיא ןה ןוא םייס ןיא ןה וקעציו ַא ןּביוהעג

 ןָאלרעד ןוא "עיטסימָאק-סגנודליב רעד ןופ טעּברַא יד ןריטָאּבַאס ןדיי, סָאד

 'י ",לק ,מונ םעד רעּביא ןעמיטשוצּפָא םייס םעד טיג

 רעדיוו סוזּואלק סורעמונ רעד קורד ןקיזָאד םעד רעטנוא ןיא דלַאּב

 רָאּפ ַא טימ .עיסימָאק:סגנודליּב:םייס רעד ןופ גנוציז רעד ףיוא ןעמוקעגפיורַא
 :ץגסיוא רימ זיא ,ןעמוקעגרָאפ זיא גנומיטשּפָא עקיזָאד יד רעדייא רעירפ געט

 ךיא סָאװ ןגעוו ,יקסװַאלסָאטויל זדנָאיסק ןטימ ןדייר וצ טכירעגמוא ןעמוק
 י' ןלייצרעד וצ ָאד קיטיונ רַאפ ןיפעג
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 ײּפ יקסוװַאלסָאטויל זדנָאיסק וצ ןעמונַאּב ךיז ךיא ּבָאה טַײצ עצנַאג יד
 .ה .ד ,ךילדנַײפ עיסימָאק:סגנודליּב רעד ןיא םיא ןגעק ןעגנוטערטסיױרַא ענַײמ

 =עג טינ לָאמניק טָאה קיטירק ןַײמ םגה ; טריקיטירק ףרַאש םיא ּבָאה ךיא

 ןטלַאהַאּב טנָאקעג טינ טּפָא ךָאד ךיא ּבָאה ,רעטקַארַאכ ןכעלנעזרעּפ ןייק ןגָארט

 | ,.םיא ןגעק טַײקטצײרעג עכעלנעזרעּפ ןַײמ

 רעּביא טמיטשענּפָא טָאה עיסימָאק יד רעדייא ,רעירפ געט רָאּפ ַא טימ

 =וק יד ןיא טנגעגַאּב יקסװַאלסָאטויל .סק רעד ךימ טָאה ,סוזּוַאלק סורעמונ םעד

 טגערפעג ךימ טָאה ןוא רימ טימ טסירגַאּב ךעלדנַײרּפ ךיז טָאה ,םייס ןופ ןרַאול
 :ןָאט ןכייוו:ךעלדנַײרפ ןקידריוװקרעמ ַא טימ

 ל"רימ ףיוא זגורּב רעייז טַײז ריא !רָאטקָאד 'ה, -
 ..!"טַאלערּפ 'ה ,ָאי, --

 "גנוטכַא ןַײמ ךָאד ךַײא וצ ּבָאה ךיא ...סָאד קרעמ ךיא; --

 ,רימ רַאפ ןעוװעג טלָאװ רעסעּב !טַאלערּפ 'ה ,רעייז ךַײא קנַאד ךיא; -- 

 רַאפ ךיא עכלעוװו ,ךַאז רענײר רעד וצ טַאהעג גנוטכַא יד טלָאװ ריא ןעוו

 ....עיסימָאק?סגנודליּב רעד ַײּב קידייט'

 לוק ןַײז ,,,"גנוטכַא טימ ללכּב ןדײ וצ ךיז םענַאּב ךיא !רָאטקָאד 'ה; --

 קוק א טָאה ,רָאװעג טיור ַײּברעד זיא רע ...ךייוו רעייז ןעגנולקעג טָאה !

 .ירעטַײװ ןעגנַאגעגקעװַא ךיג ףיוא זיא ןוא טַײז ַא ןָא וװ:ץעגרע ןָאטעג

 טיג יװ ךַײלג ,םילּכ עלַא ףױא טעּברַאעג רע טָאה םורַא געט ייווצ ןיא

 =ַאיַאמ ַא ןעמוקַאּב טָאה רע ּוװ ,עיסימָאק:סגנודליּב רעד ןיא ,ןעמ טניימ םיאי

 . ..!"סוזּואלק סורעמונ, ןרַאפ טעטיר
 - ןרָאװעג ןעמונעגנָא סוזוַאלק סורעמונ רעד 1923 ינוי 19 םעד ןיא ױזַא

 !צעיסימָאק:סגנודליּב רעד ןיא ןענעיײל ןטייװצ םעד ןיא

 סָאד ,גהנמ ַא טריפעגנילא סעיסימָאק?םייס יד ןיא ךיז טָאה רעהַא זיּב

 ןיא עיסימָאק רעד ךרוד ןעגנאגעגכרוד ןענַײז עכלעוו ,ןטקעיַארּפ:ץעזעג עלַא

 .םונעלּפ:םייס ןפיוא ןײגרעּבירַא םעדכָאנ טזומעג ןּבָאה ,שינעייל רעטײװצ רעד

 לָאז ,לק .מונ רעד סָאד ,עפָארטסַאטַאק רעד רַאפ קידנעייטש ,רעטציא

 ןלָאז סעיסימָאק יד סָאד ,ןרעדָאפ ןּבױהעגנָא רימ ןּבָאה ,ןרעװ טריזילַאגעל

 ןּבָאה ךמס ןקיזָאד םעד ףיוא ,םייס רעד יװ ױזַא ,לָאמ ַײרד ?ןענעייל , ךיוא
 םעד רַאפ עיסימָאק? ?סגנודליּב רעד ןיא שינעײל עטירד ַא טרעדָאפעג רימ

 !טקעיָארּפ:סוזּוַאלק סורעמונ
 ןיא ךיוא סָאמ רעסיװעג ַא ןיא ןוא דנַאלסיױא ןיא ךיז טָאה עלַײװרעד |

 / םעד ןגעק גנונײמ רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ םערוטש ַא ןּביױוהעגנָא ןלױּפ

 ?ניא רעד ןגעװ הלאש יד הנּכס ןיא טלעטשעג טָאה סָאד .סוזּוַאלק סורעמונ
 זיּב טָאה סָאװ ,ןצענערג:חרזמ עשיליױוּפ יד ןופ גנונעקרענָא רעלַאנָאיצַאנרעט

 רעקיטילָאּפ עקידנגָארט-תוירחא לייט ַא תוחּפה:לכל ...ןסנַאש עטּוג טַאהעג ןַאד
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 ףצ ןּבױהעגנַא ,טעּפש וצ לסיּבַא םגה ,ךיז ןּבָאה ןוא ןקָארשרעד ךיז ןּבָאה
 | ,.,ןטכמַארטרַאפ

 ףעייז ןזיװעגסױרַא לָאלאק; עשידיי יד טָאה טַײצ רעקיּבלעז רעד ןיא

 רעקיזָאד רעד ןופ עוװיטַאיציניא יד .טעּברַאןגעק עגולק א ןוא עקרַאטש ַא

 ךטַאטוּפעד עשיצילַאג-חרזמ יד רקיע רעד טרעהעג טָאה טעּברַא רעשיגרענע
 טגָאזעג ןּבָאה ייז ןופ ייװצ .שארּב סעצייר ,ּפעד ןוא לעגניר רָאטַאנעס טימ

 ,מונ םעד ןריפכרוד ןזָאלרעד טינ ןּבָאה רימ, :טַײקגסָאלשטנַא ןוא סעּכ טימ
 .םיא ןריפכרוד ןזָאלרעד טינ ןלעװ רימ ;טנעמַאלרַאּפ ןשיכַײרטסע ןיא סוזּואלק

 ןעמונעג שיגרענע ךיז ןּבָאה ןטַאטוּפעד עקיזָאד יד !?טנעמַאלרַאּפ ןשילױּפ ןיא
 =ציּפשמ ןוא עקידנריפ יד ןטעּברַאַאּב ןּבױהעגנַא ןּבָאה ןוא טעּברַא רעד רַאפ
 יד טרעלקעגפיוא ןּבָאה יז ןעמעוו ,םורטנעצ ןוא סטכער ןופ תוחוּכ עקיד

 .אםירבח ענַײז טימ יקסװַאלסָאטויל ,סק ןופ תונווּכ עתמא יד ןוא עגַאל עתמא

 טינ ןילא טימרעד רעּבָא ךיז ןּבָאה "ַאלָאק, ןופ םירבח עטנָאמרעד יד

 =עגנָא ןוא טּפַאטעגנָא ,ןפוא ןכלעוו ףיוא טינ סייװ ךיא ,ןּבָאה ײז :טנגונַאּב

 רעד ,ערַאקנַאוּפ סָאד ,וצרעד טריפרעד ןּבָאה סָאװ ,סענישזורּפ טקירד
 ,קילבוּפער רעשיזיוצנַארּפ רעד ןופ טנעדיזערפ רעטמירַאּב
 ?גארפ רעד ןופ רעציזרָאפ םעד וצ טירּב א טימ טעדנע װעג ךיז טָאה
 ַא ןיא רעירפ טָאה רעכלעוו ,ןָאסיאוּב "טכער:ןשטנעמ ןופ עגיל , רעשיזיוצ
 'רבוע רעד ןגעק טריטסעטָארּפ ףרַאש גנוריגער רעשיזיוצנַארפ רעד וצ ווירּב

 ..ךַאמּפָא; :םולש רעלַאסרעװ םעד ףיוא ץעזעג-,לק .מונ ריא טימ ןליױּפ דצמ ןַײז

 :ןבירשעג רעפטנע ןַײז ןיא טָאה ערַאקנַאוּפ

 ךיא ,ןינע םעד ןיא ןטלַאהרעד ּבָאה ךיא עכלעװ ,תועידי יד טיול,

 םעד םייס ןשיליוּפ ןופ גנוציז:רַאנעלּפ רעד ןגײלרַאפ סָאד ןרָאװעג טגײלעגּפָא

 ןעמונעגנָא זיא רעכלעוו ,"סוזוָאלק סורעמונ, ןריפנַײא ןגעװ טקעיָארּפ:ץעזעג

 רעד ןיא זיא ,סנקירעּביא ,םייס ןופ עיסימָאק:סגנודליּב רעד ךרוד ןרָאװעג
 ךופ טַײהרעמ ַא טימ זיולּב ןרָאװעג ןעמונעגנָא טקעיָארּפ רעד אפוג עיסימָאק
 יא ךַאז יד סָאװ ,םעד ךרוד סָאד ,טכַא ןיא קידנעמענ !ןעמיטש 13 ןגעק 6
 ?ךנירג טַײקכעלגעמ יד ןּבָאה םייס רעשיליוּפ רעד טעװ ,ןרָאװעג טגײלעגּפָא
 ןכָאנ זַא ,ןפָאה וצ טנורג ַא ןַארַאפ זיא ,עגַארפ יד ןטכַארטַאּב וצ רעכעל
 .,סולשַאּב ןיק ןעמעננָא טינ םײס רעד טעװ ,ןינע םעד טימ ךיז ןענָאקַאּב
 ,71019 ינוי 28 ןופ ןעגנומיטשַאּב יד טימ הריּתס ןיא ןייטש לָאז רעכלעוו

 ,ץילב ַא יו ךיג טקריװעג טָאה סָאד

 טעדנעװעג הלאש רעקיּבלעז רעד ןיא ךיז טָאה רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע
 ,רָאדַאסַאּבמַא רעשילגנע רעד ךיוא גנוריגער רעשילױּפ רעד וצ

 ןיא שינעייל רעטירד רעד חוּכמ הלאש עלעיפיצנירּפ יד זיא עלַײװרעד
 ;קעלַאשרַאמ:םייס םעד ךרוד ,ןּבױהעגפיוא ןּבָאה רימ עכלעוו ,סעיסימָאק יד
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 טָאה עכלעװ ,עיסימָאק:ןימַאלוגער רעד ןטכַארטַאּב וצ ןרָאװעג טקישעגרעּביא
 ןטקעיָארּפ-ץעזעג יד ןוומ סעיסימָאק יד ןיא סָאד ,סולשַאּב ַא ןגָארטעגסױרַא:

 ןיא ןּבילּברַאפ ןָא ןַאד ןופ זיא סָאד ןשינעײל ַײרד ןיא ןרעװ טכַארטַאּב

 רעד וצ וליפֲא ןיא רעּבָא "סוזּואלק סורעמונ; רעד .קידנעטש ףיוא םייסי

 עיסימָאק רעד ןיא ןּבָארגַאּב םיא טָאה ןעמ :ןעגנַאגרעד טינ שינעייל רעטירד

 ...הזה םויה דעי

 ןויילַאגעל וצ ןזָאלרעד טינ םייס ןיא "ָאלָאק  עשידיי יד טָאה ױזַא

 !סוזּוַאלק טורעמונ םעד ןופ הּפרח יד ןוא הלווע יד

 רערעדלימ א ןיא רשפא ,ןּבילּברַאפ .לק .מונ רעד זיא שיטקַאּפ םגה

 ןכעלטכע ר ַא ךָאד רימ ןּבָאה ,ןלושכיוה עשילוּפ עלַא ןיא טעמּכ ,םרָאפ

 .םיא ןגעק ףמַאק ןקידנעטש רעזנוא ןיא טקנוּפ:סגנורַאּפשנָא
 =ּפָא טרעװ סָאװ ,הלווע ןַא ןכַאמ וצ לטבמ ןָא זנוא טמוק רעווש ױזַא

 | (' ..!לטבמ לוּבלּב ןשיטימעסיטנַא ןַא ןופ ךמס ןפיוא ןדיי ןָאטעג
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 :ָאק=סגנודליב םייס רעד ןיא יקסדָאגיװ ,י ר"ד ןופ סעדער יײווצ;

 "סוזואלק סורעמונ, ןגעק עיסימ

 .(רָאי 1929 ןיא עטייווצ יד ןוא 1922 רָאי ןיא עטשרע יד)
 ,ןקירָאפ םוצ לטיּפַאק:ּבָאגוצ

1 

 ("" ןכוּת רעד רָאנ) עדער עטשרע יד

 ! עיסימָאק טכיוה

 טינ רָאג ןוא ךַאפנייא רעײז זיא "סוזואלק סורעמונג ןגעװ עגארפ יד

 עשידירוי ,ןעמזיפָאס עלַא ריא ןופ ןפרַאװסױרַא ןלעוװ רימ ּביוא ,טריצילּפמָאקי

 ןרעטנָאלּפרַאפ ןוא ןעלקנוטרַאפ ליוו ןעמ עכלעוו טימ ,ךעלדיירד ןוא ךעלטשּפי

 ..!םעלּבָארּפ רעצנַאג ַא ןיא ןזָאלּברעדנַאנַאפ יז ןוא "עגַארפ , עטושּפ עקיזָאד יד

 רעד ןיא סעדער עדײּב ענַײמ ןּבעגעגרעּביא ןענַײז סע ּוװ ,טַאלּב-ּבָאגוצ םעד עז (*

 ןרעלק עכלעװ ,1929 רָאי ןופ עטײװצ יד ןוא 1923 רָאי ןופ עטשרע יד :עיסימָאק-סגנודליב.םייס-

 .ןינע ןצנַאג םעד סיוא ןּפעש ןוא קידנעטשלופ סוזּוַאלק סורעמונ םעד ףיוא

 .1923 ,441 'ב דנײרפ רעזנוא, עז ('*
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 םייּב ןטַײהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןצנערגַאּב ןגעװ ָאד ךיז טלדנַאה סע
 ,ןלושכיוה עכעלטּפַאשהכולמ יד ןיא רעדניק ערעייז ןקיש

 "ד זיא ,חומ ןפיוא ַײּברעד טמוק רעכלעװ ,קנַאדעג רעטשרע רעד
 רעד ןוא ץעזעג ןקיזָאד םעד ןשיװצ טײטשַאּב עכלעװ ,הריּתס עקרַאטש
 ,1921 ץרעמ ןט? ;17 םעד ןופ עיצוטיטסנָאק רעשילױּפ

 ךעמ ןעװ ,ןיז ןפיוא רעטשרע רעד טמוק קנַאדעג רעקיזָאד רעד סָאד
 ,ןטַאר :טעטלוקַאפ יד ןופ ןעגנוניימ יד ךיוא ץזַײװַאּב ,,לק .מונ ןגעװ טדער
 סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טינ ,עגַארפ עקיזָאד יד לּכ:םדוק ,ןרירַאּב עכלעוו
 :ּפיצנירּפ םעד ןריפנַײא סָאד ,טלעטשעג טינ הלאש עקיזָאד יד יײז טָאה רענייק
 יד ןכוזַאּב וצ רעגריּב ןכעלטיא ןופ טכער םעד ןיא טעטילַאנָאיצרָאּפָארּפ ןופ
 יד ןוצ טרעהעג סע רעװ ,רעגריּב רעדעי סָאד ,עגַאל ַאזַא טפַאש -- ןלושכיוה
 טכער סָאד ,רעגריּב רעשיליוּפ סלַא ,טָאה ,ןטַײהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ
 קלָאפ ןַײז ןופ ןוז סלַא ,רעּבָא ,ןלושכיוה עשילױּפ יד ףיוא ןרידוטש וצ
 טַאטנעטַא רעקיזָאד רעד סָאד ,ּביולג ךיא !טינ טכער עקיזָאד סָאד רע סָאה
 טםַײלג רעכעלרעגריּב רעד ףיוא ,עיצוטיטסנָאק רעד ןופ ןייטשטנורג םעד ףיוא
 זיא ,ץעיטַארקָאמעד רעדעי ןופ ןייטשטנורג רעד בגַאזיא עכלעוו ,גנוקיטכערַאּב
 .רעקילעפוצ ןייק טינ

 עלענַאיצוטיטסנָאקיטנַא עקרַאטש ןוא עסיֹורג ןלױּפ ןיא ָאד ןענַײז סע
 ןטלַאטשנַא עשירעּבעגצעזעג יד ךרוד ןצרַאװשכרוד ןליװ עכלעוו ,ןטנעמעלע
 ךעגַײז סָאװ ,סעצײלּפ עשידיי יד ףיוא עיצוטיטסנָאק יד ןקיטלַאװגרַאפ סָאד
 ןכַאמ רָאנ ףרַאד ןעמ .ןקעװצ ענױזַא רַאפ טנייװעג ןוא םעװקַאּב סרעדנוזַאּב
 .,ךיז טייטשרַאפ ןעמ טעװ רעטעּפש ןוא עיצוטיטסנָאק רעד ןיא ךורּבכרוד ַא
 ןצענערגַאּב וצ ןייגרעּביא טעװ ןעמ ןוא ןענעגונגַאּב טינ ךיז ןײלַא טימרעד
 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעגנוריּפורג ןוא ןסַאלק ערעדנַא

 ציצוטיטסנָאק רעד ןופ גנוקיטלַאװגרַאפ רעקיזָאד רעד ךיז טימַאּב ןעמ
 :ָאלצַאנ עלַא ןצינערגַאּב וצ רָאפ טגייל ןעמ ןוא ןעזסיוא ןכעלצעזעגַא ןּבעגוצ
 ,ןרעו טריפעגרוד טלָאװ סָאד ןעוו ,הכולמ רעשיליוּפ רעד ןופ ןטעטילַאנ
 ךופ גנוקיטלַאװגרַאפ עּבָארג א ןעװעג טלָאװ סָאד טָאװ ,םעדצוח ,סָאד טלָאװ
 ןעגנזצינערגַאּב עלַאנָאיצַאנ ענייק ןופ טיג סייוו עכלעוו ,עיצוטיטסנָאק רעד
 ?ףיא ןדנעגלָאפ טַאהעג ךיוא - ,רעגריּב עשילױּפ טימ רָאנ ןָאט וצ טָאה ןוא
 | ,אצוי:לעוּפ ןטנַאסערעט

 ,קיטסיטַאטס רעלעציפָא רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ ןזעיצעדגעט םעד ץָארט |
 ;ילּבופ זיא יז רעכלעװ ןיא ,םרָאפ רעד ןיא ןצונַאּב ריא טימ ךיז ךיא לעװ
 ןיא ָצד ןענַײז ןקַאילָאּפ זַא ,טזַײװרעד קיטסיטַאטס עקיזָאד יד .ןרָאװעג טריק
 4,600 - ןשטַײד ,11,60/) -- ןדיי ,16,0/)--ןסור ןוא רעגִיַארקוא 5900 ןליוּפ
 | ,טנעצָארּפ 1 רעקלעפ ערעדנַא 14,8 ןסורסַײװ
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 .ןופ ןטנעדוטס טנעצָארּפ םעד ןענעכערסיוא רעטציא ןלעװ רימ בוא
  ןלעװ ,טעטילַאנָאיצַאנ רעײז טול ןלושכיוה עשיליוּפ יד ףיוא םיטועימ עלַא;
 250/ --םענייניא ,20/) זיּב-םיטועימ ערעדנַא עלַא ,220/ -ןדיי :ןעמוקַאּב רימ
 .םורַאזַא !750/ סיוא ןכַאמ ,סע טסײה ,ןקַאלָאּפ יד ,םיטועימ עלַאנָאיצַאנ

 זיא סע !עמרָאנ:טנעצָארּפ רעיײז טיול ,טמוק ייז יװ ,רעמ 150/| טימ ייז ןּבָאה:

 ןלושכיוה עשיליוּפ יד ףיוא ןריפנַײא ןלָאז רימ ביוא סָאד ,רָאלק רעּבירעד

 טזומעג ןעמ טלָאװ ,רעגריּב עשיליוּפ עלַא רַאפ עמרָאנ:טנעצָארּפ עקיזָאד יד
 ןדיי 100/) ןוא ןקַאלָאּפ 150/) ךרע:יפל ןלושכיוה יד ןופ ןקיטַײזַאּצ

 סָאד לעװ ךיא יו ,ןּבילּבעג ןטלָאװ רעטרע ערעײײז יװ רעּבָא יױזַא
 :עגסױרַא ךיז גנוצענערגַאּב עצנַאג יד טלָאװ ,טצעזַאּב טינ ,ןזַײװרעד דלַאּצ

 !עכעלדעש ןוא עזַאלקעװצ ַא סלַא ןזיוו

 ןלעוו רימ ּביוא ,טושּפ ןוא רָאלק רָאפ ךיז טלעטש ןינע רעצנַאג רעד
 ,סעירָאגעטַאק עלַאיצָאס טימ ןרירעּפָא סעירָאגעטַאק עלַאנָאיצַאנ טָאטשנָא:

 ןוא רעשילױוּפ רעד ןופ רעדניק יד רקיע רעד ןכוזַאּב ןלושכיוה יד

 ,רעּבָא ןסַאמ:סקלָאפ עטיירּב יד ;עיזַאושזרוּב רעלעטימ ןוא רערעכעה רעשידיי

 ?ןיילק ערעדנַא ןוא רעלדנעהניילק ,רעקרעװטנַאה ,םירעוּפ ,רעטעּברַא יד יוז

 ןריפוצכרוד ףיא טינ ןעלטימ ןייק ןּבָאה עכלעװ ,ןטנעמעלע עכעלרעגריּב

 ַא ןיא ןלושכיוה יד ןכוזַאּב ,ןלושכיוה ןוא :לטימ יד ךרוד רעדניק ערעייז

 ,םירעיוּפ יד ןופ ןעמיטש יד ךָאנ ךיז טגָאי ןעמ ןעװ .טנעצָארּפ םעניילק רעײז

 :רַאפ ןּבָאה ןדיי יד זא ,טנערעפער .ה רעד טגָאזעג טָאה סָאד יװ ,ייז ןעמ טגָאז

 ןעמוקוצנָא טינ יז ןזָאלרעד ןוא םירעיוּפ עשיליוּפ יד ןופ רעטרע יד טּפַאכ

 ןדיי עלַא וליפַא ּביוא ,םירָאװ !תמא טינ רעּבָא זיא סָאד ! ןלושכיוה יד ןיא

 רעױּפ רעשיליוּפ רעד טלָאװ ,ןלושכיוה יד ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעגסיוא ןטלָאוװ

 רעד ןענוװעג טינ טשינרָאג ךיוא טלָאװ ןופרעד יװ ,ןענּוװעג טיגרָאג ןופרעד

 !ןסַאמ עכעלרעגריּב:ןיילק יד ןוא טַאירַאטעלָארּפי

 ןכוזַאּב ןענָאק ךיוא ןלָאז ןטנעמעלע עקיזָאד יד ידּכ

 ,עלַאקידַאר ןרעװ טריפעגכרוד רעירפ ןזומ ןלֹושכיוה יד
 !ןעמרָאפער:רַארגַא ןוא :עלַאיצָאס

 .,,טשרמולּכ ,ןלוש כיוה יד ןיא זיא סע; זַא ,ץורּת םעד ךייש זיא סָאװ
 ןּבָאה לָאז ןעמ סָאד ,טינ זַײװַאּב םוש ןייק עלַײװרעד רימ ןּבָאה ,"גנע וצ

 .םיא ןעמענוצנָא טנעירוטיּבַא ןשילױּפ זיא:סע:ןכלעוו ַא טגָאזעגּפָא םעד ּבילוצ

 ,ןטקעפעד עשינכעט ָאד ןענַײז ןטעטלוקַאפ עקינייא ןיא ,תמא !לושכיוה ַא ןיא
 : ,ןקיטַײזַאּב קידהגרדהּב רשפא ןטקעפעד עקיזָאד יד ןעמ זומ:

 טימ ןענַײז סָאװ ,רעדנעל יד ןוא הכולמ עסיורג ַא ןרָאװעג זיא ןלױּפ

 ןופ ןלושכיוה יד וצ ןגיוצעג ךיז רעירפ ןּבָאה ,ןרָאװעג טקיניײארַאפ ריא

 טָאה טַײז רעדנא רעד ןופ .סעדָא ןוא וָאקרַאכ ,וועיק ,עװקסָאמ ,גרוּברעטעּפ
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 ןוא רעװָאקַארק יד טַאהעג טָאה יז סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ ,ןעיצילַאג

 ?טסע יד ֹוצ סָאמ רעקידנטַײדַאּב ַא ןיא ןגיוצעג ךיז ,ןלושכיוה רעגרעּבמעל

 ?ציא םעד ןופ ןלייט עלַא עקיזָאד יד .ןיו וצ רקיע רעד ,ןלושכיוה עשיכַײר

 עשיליוּפ לָאצ רענײלק רעד טימ ןצענערגַאּב רעטציא ךיז ןזומ ןלױּפ ןקיט

 !גנע ןרָאװעג זיא רעּבירעד ,ןלושכיוה
 .לָאצ יד ןרענעלקרַאפ ךרוד טינ ןעמ ןַאק תוקחד עקיזָאד יד ןקיטַײזַאּב

 ןעלטימ יד ןוא לָאצ יד ןרעסערגרַאפ ןרוד רָאנ ,ןטנעדוטס
 "הכולמ עסיורג; ַא ןעמ זיא ףיױרעד ןלושכיוה עשיליוּפ יד ןופ

 | | .י!ןרָאװעג

 :רעדנעל:דנַאר יד ןיא ןליפ ןזָאל סרעדנוזַאּב ךיז טעװ ,לק ,מונ רעד

 =עֵגֹנֲא טשרָאקַא ךיז ןּבָאה ,רעדנעל:דנַאר עשיליוּפ יד ןופ ןדיי ,רימ

 ?כעלטפַאשהכולמ רעשילױּפ רעד ןופ עטיּברָא רעד ןיא ןעיצנַײרַא ןביוה

 ..,טַײק

 עכלעוו ,עיצוטיטסנָאק רעשיליוּפ רעד ףיוא ןזיוװעגנָא זנוא טָאה ןעמ
 זנוא ריא טליװ טציא ;רעגריּב עלַא ןופ גנוקיטכערַאּבכַײלג יד טריטנַארַאג

 ןקיזָאד םעד ןליװ רימ ןעװ ,ןַאד ךַײא ןגעק ףמַאק םוצ ןעגניװצ

 רימ ןלעװ ,וצרעד ןעגנוװצעג ןַײז ןלעװ רימ רעּבָא ּבױא !טינ רָאג ףמַאק
 ! ןפמעק

 ןקריו טיג ללּכ טעװ ",לק .מונ; רעד סָאד ,ןקרעמַאּב ךָאנ זומ ךיא

 :נעטשלופ ןיא רע ;ןדנַאלסיױא ןיא ןליוּפ ןופ שזיטסערּפ םעד ןּבייהוצפיוא ףיוא

 =וּפ רעטרידילָאסנָאק טינ ךָאנ ,רעגנוי רעד רַאפ ךעלדעש ןוא זָאלקעװצ קיד
 | ,הכולמ רעשיל

 רעכיוה רעד ןגָאלשוצרַאפ דובּכ םעד ךיא ּבָאה םימעט עלַא יד ּבילוצ

 יקסװַאלסָאטויל .סק ,ּפעד ןופ גָאלשרָאפ םעד רעּביא ןייגוצרעּבירַא עיסימָאק

 עשילױּפ יד רַאפ עמרָאנ:טנעצָארּפ יד ןריפנַײרַא ןגעװ םירבח ענַײז ןוא

 ",,!םויה:רדס םוצ -- ןלושכיוה יד ףיוא רעקלעפ:טועימ

2 

 עיטימָאק:גנודליּב-םייס רעד ןיא יקסדָאגיװ ר"ד ןופ טַארעפער רעד

 ןשידיי ןופ םירבח ענַײז ןוא םיוּבנירג .י .ּפעד ןופ גָאלשרָאפ םעד עגונּב
 עשימעדַאקַא יד רעּביא ץעזעג ןופ 86 לקיטרַא םעד ןריזילעװָאנ ןגעװ ?ָאלָאק,

 ,1929 ץרעמ ןיא (שיליוּפ ןופ גנוצעזרעּביא עטצריקעג עַײרפ) ןלוש
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 ("!עיסימָאק עכיוה,

 וצ טּבערטש םירבח ענַײז ןוא םיוּבנירג טַאטוּפעד ןופ גָאלשרָאּפ רעד
 םַײ ב ןטלַאה ךיז ןזומ ןטעטלוקַאפ יד עכלעוו ןָא ,תודוסי יד ןכעלטייהניירַאפ

 !ןטנעדוטס ןעמענפיוא םעד ןצענערגַאּב

 ?ביוה ףױא ןטנעדוטס ןעמענפיוא םעד ןצענערגַאּב ןופ דוסי רעד ןעוו
 =עג ,טנערעפער סלַא ,ךיא טלָאװ ,רעקידרשוי ַא ןעוװעג טלָאװ לל כּב ןלוש
 .טַארעפער םענעזיוועגוצ רימ םעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ךיז ןטלַאהעג ןוא ןּבילּב
 ,ללכּב ןטנעדוטס ןופ ןעמעננָא םעד ןצענערגַאּב ןופ דוסי רעד רעּבָא תויה
 טינ רָאנ ּבױא ,תועט ןּבָארג א ףיוא טורַאּב ,גנוגַײצרעּביא רעפיט ןַײמ ךָאנ

 ןופ ןעמַאר יד ןיא ןּבַײלּב טנָאקעג טינ ךיא ּבָאה - ...סערעגרע סעּפע ףיוא
 =עװָאנ יד ןרעטײרּברַאפ וצ טקיטיונעג ןיּב ןוא טַארעפער םענעזיוועגוצ רימ
 םעד ןפרַאװּוצרעטנוא -- רעדָא ,86 לקיטרַא ןופ ןכוּת ןצנַאג םעד ףיוא עיצַאזיל
 רע ןכלעװ ,'סוזַאלק סורעמונ, ןופ דוסי םעד ןוא לקיטרַא ןקיזָאד ןצנַאג
 ,קיטירק רעוװיטקעיּבָא ןוא רעגנערטש ַא - ןלושכיוה יד ףיוא ןַײא טריפ

 +גירג'ה ןופ גָאלשרָאפ םעד ,ךיז טייטשרַאפ ,ךיוא ךיא ּבָאה םעד ּבילוצ

 | ןרעדנע לַאקידַאר טזומעג םיוּב

 ַא טסײה (לָאצ עטצענערגַאּב ַא - שידיי ףיוא) "סוזּוַאלק סורעמונ

 זיא:סע:רעכלעװ ןיא עקידנטעּברַא לָאצ רעד ןיא גנוצענערגַאּב

 ,לוש זיא:סע?רעכלעוו ןיא םידימלּת לָאצ רעד ןיא רעדָא טלַאטשנַא

 ןגעװ ץעזעג םעד ןופ 86 לקיטרַא םעד טימ ןָאט וצ ָאד רעּבָא קידנּבָאה

 "סוזוַאלק .מונא ןימרעט םעד ָאד ןכיורּבעג ךיא לעװ ,ןלוש עשימעדַאקַא יד

 +הכולמ יד ףיוא ןטנעדוטס ןעמענפיוא םעד ןיא גנוצענערגַאּב ַא סלַא רָאנ

 ,ןלושכיוה עכעלטּפַאש

 יִא םיײס ןיא ןגָארטעגנײרַא -ָאלָאק, ןופ ןעמָאנ ןיא םיובנירג .ּפעד טָאה 8 ףוס (*

 רצ ידּכ ,ןלוש עשימעדַאקַא יד ןגעװ ץעזעג ןופ 86 לקיטרַא םעד ןריזילעװָאנ וצ טקעיָארּפצעזעג

 רעכלעװ ,ןטנעדוטס עשידיי ןעמעננָא םייּב ןטאנעס עשימעדאקַא יד ןופ ריקליו םעד ןצענערגַאּב

 שרעּביא טַארעפער םעד טָאה עיסימָאק-סגנודליּב-םײס יד ,לקיטרַא ןקיזָאד םעד ףיוא ךיז טציטש

 ךיז טָאה סע סָאד ,טכַאמעגרעּביא ןוא טרעטײרּברַאפ ױזַא טַארעפער םעד ּבָאה ךיא .רימ ןּבענעג

 ּבָאה ןריזילעװָאנ טָאטשנָא .טײרּב רעצנַאג ןייז ןיא *.לק .מּונ, חוּכמ טארעפער רעײנ ַא ןעמוקַאּב

 .לופ טרעלק טארעפער רעקיזָאד רעד .86 לקיטרא םעד ןקעמסיוא ןצנַאגניא ןגָאלשעגרָאפ ךיא

 +=.לק .ב. ןופ לוּבלּב םעד סיוא רע טּפעש עדער רעקירָאפ רעד טימ םענַײניא ןוא ףיוא קידנעטש

 ןאד זיא םַײס רעטירד רעד רעּבָא לײװ ,םַײס ןטירד םעד ןיא ןטלַאהעג ךיא ּבָאה טַארעפער םעד

 =עײל ײרד ךָאנ טקעיָארּפ רעד טָאה ,ןרָאװעג ןזָאלעגרעדנַאנופ טעּברַא-טעשזדויּב רעצריק א ךָאנ

 ןוכ ךשמ ןיא זיא םורַא ױזַא .םײס ןפיוא ןעמוקפיורא טנעקעג טינ ,עיסימָאק רעד ןיא ןשינ

 ןטשרע םעד .םײס םוצ זיִּב ןעגנאגרעד טינ -.לק .מונ, ןגעו טקעיָארּפצעזעג ןייא ןייק רָאי 8

 .טַאהעג טינ לזמ ןײק טָאה (רעניימ) רעטײװצ רעד ןוא ןזָאלרעד טינ רימ ןּבָאה
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 ײֿפרעײװצ ךעלטנגיא רימ ןעיײטשרַאפ "סוזוַאלק סורעמונ; רעטנוא
 יד ןיא ןטנעדוטס ןופ םענפיוא םעד ןצענערגַאּב סָאד (1 :ןעגנוצענערגַאּב
 ןופ םענפיוא םעד ןצענערגַאּב טָאד (2 ןוא ,לָאצ רעסיוועג ַא טימ ןלושכיוה
 ןימ רעטשרע רעד ."עמרָאנ:טנעצַארּפ, רענעפורעגױזַא רעד טימ ןטנעדוטס
 ;רעגריב:הכולמ עלַא עגונ זיא ןוא גנוצענערנַאּב - ללּכ ַא זיא גנוצענערגַאּב
 רעדָא סעירָאגעטַאק עסיװעג רָאנ עגונ ןיא גנוצענערגַאּב ןימ רעטייװצ רעד
 ' .רעגריּב ןופ סעּפורג

 ןכורעטנוא יונעג ןוא קיטירק רעד ןפרַאװרעטנוא רעּבירעד ןזומ רימ
 :ןעגנוצענערגַצּב םינימ עדייּב עקיזָאד יד

 ,א

 ַא ףיױא ןטנעדוטס ענעמונעגנָא לָאצ יד עכלעו ,םוכס ַא ןעמיטשַאּב
 ,"סוזוַאלק סורעמונ, םעד ןריפנײא - טסייה ,ןגײטשרעּביא טינ רָאט לושכיוה

 טביולרעד ןלוש עשימעדַאקַא יד ןגעוו ץעזעג ןופ 6 לקיטרַא רעד
 :עמונ, ןריפגיײא סָאד ןפוא ןאזַא ףיוא קידנכַאמ ךעלגעמ ,גנוצענערגַאּב ַאזַא
 ,ןלושכיוה עכעלטפַאשהכולמ יד ןיא "סוזּוַאלק סור

 | ;גנַאלק=טרָאװ ַאזַא טָאה לקיטרַא רעקיזָאד רעד
 .לָאצ יד ןצענערגַאּב וצ טכער סָאד טָאה טַאר:טעטלוקַאפ רעד;

 רַאפ םוירעטסינימ ןופ םּכסה םעד טימ ןטנעדוטס ענעמונעגפיוא יד ןופ
 | ,"גנודליּב עכעלטנפע ןוא הנומא
 ךיוא יו ,לקיטרַא ןקימורַא?רעטניה ןוא ןעיולע ןקיזָאד םעד קידנצינסיוא

 רעד סָאה ,"סווּוַאלק סורעמונ, ףירגַאּב םעד ןופ טַײקיטַײדײ װצ יד
 רַאלוװקריצ ןעמ ײה עג ַא ךרוד 1923 רָאי ןיא לקסניּבמָאלג רעטסינימ 'ה
 סורעמונ, םעד טריפעגנַײא שיטקַאפ (ןע/23 ,2 ,מונ ,1923 ילוי 12 ןופ)
 ,(' ןלױּפ ןיא ןלושכיוה עכעלטפַאשהכולמ יד ןיא "סוזּוַאלק

 ןיא ןעמוקַאּב ,ןטײקירעװש עסיורג טימ םגה ,בָאה ךיא עכלעוװ ,עיּפָאק עיונעג ַא (' : 9
 :טעטיול ,םוירעטסינימ-סגנודליב

 .ןלוש עשימעדַאקא יד ןופ ןטַארָאטקער יד וצ,
 .עדַאקא ןגעװ 1920 ילוי18 םעד ןופ ץעזעג ןופ 6 לקיטרַא םעד ףיוא ךיז קידנפורַאּב ,

 ףיא קירד ,(494 עיציזָאּפ ,72 .מונ ,קילבופער רעשיליוּפ רעד ןופ ַאטסוא קיננעיזד) ןלוש עשימ
 טעװ סע בוא ,ןעגנוצענערגאּב ןדנעװנָא ןלָאז ןטַאר.טעטלוקַאפ יד סָאד ,ףיורעד םּכסה ןַײמ סיוא
 .1924.1923 רָאיײלוש ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענַײז סָאװ ,ןטנעדוטס לָאצ רעד ןופ ,קיטיונ ןייז
 ,ןטַאריטעטלוקַאפ יד ןײז עידומ ןַײז טּוג ױזַא טַארָאטקער רעד טעװ ןטנָאמרעדנּבױא םעד חוּכמ
 םעד ןסיװ וצ ןּבעג ןעמ לָאז ןסולשאּב עקידנצענערגאב ענעמונעגנָא יד ןגעװ סָאד ,יאנתב
 ,ןסולשַאּב יד ןופ (*ןװיטָאמ,) םימעט יד קידוּבעגנָא ,םוירעטסינימ

 *יק סניּב מָא ל ג (--) רעטסינימ
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 ןטנעדוטס ןעמעננָא ןופ גנוצענערגַאּב ענײמעגלַא ןימ ַאזַא ןריפנַײא סָאד

 .תונורסח עשינכעט טימ ןרעלקרעד גנירג רעײז ללכּב ךיז טזָאל
 ?ערנַאּב ַא טציזַאּב לושכיוה עכעלטיא :ױזַא ןינע םעד טריוװיטָאמ ןעמ

 ,סעירָאטַארָאּבַאל ,סעירָאטידױא :לשמל יװ ,ןעלטימ עשינכעט םוכס ןטצענ

 וו .א .א לַאנָאסרעּפ:ןרעל ,סמוירַאנימעס ,סעקינילק ,סמוירָאטקעזָארּפ
 סָאד , ,גנוצענערגַאּב ןופ רעגנעהנָא יד ןהנעט ,"רעּבירעד רָאלק זיא סע,

 :ערגַאּב ַא ןַײז םעד תמחמ ךיוא זומ ןטנעדוטס ענעמונעגנָא יד ןופ לָאצ יד !

 עיצרַאּפָארּפסיד עכעלדעש ַא ןדליּבסױרַא ןזומ ָאד ךיז טלָאװ ,טינ ןעו !עטצענ

 ,תושר ןַײז ןיא טָאה טעטלוקַאפ רעד עכלעוו ,ןעלטימ: ןרעל םוכס םעד ןשיװצ

 !"ךיז ןענרעל סָאװ ,ןטנעדוטס לָאצ רעד ןשיװצ ןוא

 אזַא סלַא קוק ןטשרע ןפיוא סיוא ךיז טכוד טנעמוגרַא רעקיזָאד רעד

 רימ ןעװ !ןגָאז טינ טשינרָאג םיא ןגעק ןָאק ןעמ סָאד ,רערָאלק ןוא רעטסעפ

 ץנַאג רָאפ ךיז רע טלעטש ,ןינע ןצנַאג םעד וצ רעטנעענ וצ רעּבָא ךיז ןקוק

 | .שרעדנַא

 ןדנַאטש םעד ןופ תועמשמ סױרַא טייג טנעמוגרַא רעטנָאמרעדנּבױא רעד

 ןוא קרַאטש רעייז ךיז טגיװ ןלושכיוה יד ןיא ןטנעדוטס לָאצ יד סָאד ,טקנוּפ

 יד ןָא טסקַאװ רעּבָא ןתמארעדניא ;ןרעסערגרַאפ קרַאטש גנולצולּפ ךיז ןָאק

 ?רַאפ ןטנעדוטס לָאצ יד .ךעלעמַאּפ רעייז ןלושכיוה יד ןיא ןטנעדוטס לָאצ

 םעד טימ ןוא גנורעקלעפַאּב-הכולמ רעד ןופ ןסקַאװנָא םעד טימ ךיז טרעסערג

 :לעפַאּב רעד ןופ רעּבָא ןסקַאװנָא סָאד ,דנַאטשליוװ ריא ןופ ךיז ןרעסערגרַאפ

 רעּבירעד .רעקידכעלעמַאּפ ץנַאג א עבטּב זיא דנַאטשליוװ ריא ןוא גנורעק

 ,עקידנעטש רעקינײװ-=רעמ ַא ןלושכיוה יד ףיוא ןטנעדוטס לָאצ יד ךיוא זיא

 ;ראלוקריצ ןעמײהעג ןטנָאמרעד םעד ןופ טפלעה ַא רָאנ בנא זיא עיּפָאק עקיזָאד יד |

 רעּבָא ןיא ,טינ וליפא תוכײש ןײק ?סוזּואלק סורעמונ, ןינע םעד וצ טָאה טפלעה עטײװצ יד

 :קער יד סָאד ,גנונעדרָארַאפ א זיא סָאד .שיטסירעטקַארַאכ ײטרַאּפ ןַײז טימ רעטסינימ םעד רַאפ

 .נעדוטס רעד רַאפ ךיז ןעמוקַאב עכלעװ ,רעטלעג-עציטש יד ןופ זַא ,ןסַאּפפױא ןזומ ןטַארָאט

 רענײק ,ןטנעדוטס עשילױּפ.טכע ץוח ,לַאז *ץָאמָאּפ אינטַארּב ,טפַאשלעועגיףליהטסּבלעז רעשיט
 ..!ןעמיקַאּב טיִג טשינרָאג

 יד טמוקַאּב רעטלעג עקיזָאד יד ןופ לײט ןסיורג ַא זַא ,ןקרעמַאּב ךיא זומ יײּברעד

 .!ןדיי ןופ *ץָאמָאּפ ַאינטַארּב

 :רַאלוקריצ ןעמײהעג םעד ןופ טסקעט ןשילױּפ םעד רעטציא ָאד גנערּב ךיא

 ,00 א66!6241012 571661 816246ז06416/.

 ,/ םסש0180/6ז0 810 תב 201. 80 (1568שש 2 6ח.18 1/008 1920 ז. ס 87/40-

 1800 288060164008 (02. 0. 82. ק. עט 72, קס2. 494) יטץז828ז0 24066 חג 810-
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 !ןעמוקרָאפ טינ ָאד ןענָאקי םייוניש עסיורג עקידגנילצולּפ סָאד ,ךיז טייטשרַאפ ,םיאנת עלַאמרָאנ ַײצ

 ,ןזָאלרַאפ קרַאטש וצ טינ טַײקשיּתיּבהילעּב ןַײז טָאה טעטלוקַאפ רעד רָאנ ביוא ,ןעניפעג קידנעטש ךיז טעװ ןוא טעשזד :ויּב ןכעלרעי םעד ןיא ןרעװ ןעזעגסיורָאפ זומ ,עסיורג ןַײק טינ בור:יּפ:לע/ ,םינינע עקיזָאד יד ףיוא טלעג .(המודכו ןטנעצָאד ,,ןרָאסעּפָארּפ) לַאנָאסרעּפ:ןרעל רעד ןרעװ טרעסערגרַאפ ,ךיז טרעדָאפ סע ליפיוו ףיוא ,ךיוא זומ סע .וו"זַאא סעקינילק ,סעירָאטידיױא יד ,סעירָאטַארָאּבַאל יד ןרעװ טרעטיירּברַאפ ןזומ זַײװכעלסיּב .ןעלטימ:ןרעל יד הגרדהּב ןרעװ טרעסערגרַאפ ןזומ רעמ ץלַא ,ןטנעדוטס לָאצ יד ךיז טרעסערגרַאפ סע רעמ סָאװ ?ןפוא ַאזַא ףיוא ןטיירגוצ קידנעטש ןוא םוטעמוא ןלושכיוה יד ךיז ןזומ -- ןלושכיוה יד ףיױא ןטנעד :וטס לָאצ רעד ןופ ןסקַאװנָא ןקידכעלעמַאּפ רעּבָא ,ןטנָאמרעד םעד וצ
 | ! עיצרָאּפָארּפסיד ןייק ןַײז טינ לָאז ןעלטימ:ןרעל םוכס םעד ןשיװצ ןוא ןטנעדוטס לָאצ רעד ןשיװצ זַא ,ןטיהרַאפ וצ בוח ןַײז ןזָאלרַאפ טָאה רעכלעוו ,טעטלוקַאפ ַא סלַא ד69:/ז0סח!טזמ ק2גסס5 --עטרַאק:סטַײקמערָא ןַא סיוא טימרעד ךיז רע טלעטש ,ןטנעדוטס ןעמענפיוא סָאד ןצענערגַאּב ןומ רע סָאד ,ןעלטימ קרַאטש לִזֲַא סיוא טלעפ םיא סַאד ,לָאמַאטימ טרעלקרעד טעטלוקַאפ ַא ּביוא

 יד ,טרצקרַאפ טינןֹוא ,ןטנעדוטס לָאצ רעד וצ טסַאּפעגוצ ןרעװ ןע ףטימ:ןרעל יד סָאד ,טריפעג 'ױזַא ןלושכיוה יד ןופ טפַאשטריװ יד טרעוו ,עּפָארייא:ברעמ ןיא תוחּפה:לכל ,דנַאלסיוא ןיא םוטעמוא
 איי יא ראי א
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 ! 1922 רָאינרעל ןופ ּבײהנָא םֹוצ ןיוש "סוזּואלק סורעמונ, םעד ןריפנייַא ןשיטקַאפ רעַײז ןריזילאגעל וצ ןפוא ןאזא ףיױא ידֹּכ ,ןטעטלוקאפ יד ןבעגעגרעּביא ןצנַאגניא טָאה רעי עכלעוו ,טכַאמ רעקידנרידיצעד ןייז ןיפ ךיז טגָאזעגּפָא ןצנַאגניא טעמּכ ןוא טיײרדרַאפ רעטייוו ךָאנ ,"סוזּואלק סורעמונ, םעד ןריזילאגעל וצ ליצ ןקימורַא-רעטניה ןייא רָאנ ךיוא ױזַא טָאה רעכלעװ ,86 לקיטרא םעד ָאֹד טָאה יקסניּבמָאלג רעטסינימ רעד סָאד ,ןעז וצ רָאלק זיא סע
 ,טגָאזעג רעקיטכיר ,רעדָא ,יקסניּבמָאלג רעטסינימ רעד ןעוו

 ַאק םעד רע טָאה םײס ןיא סָאד ,ןעגַאטשרַאפ טָאה
 נײז ןופ טשטילגעגסיורא טכירעגמוא ךיז טָאה ןוחצנ-
 ,טריגַאדער קימורַא-רעטניה ןעװעג זיא סָאװ ,רַאל
 ..!ןלושכיוה עשיליוּפ עלא ףיוא

 ,יקסװַאלסָאטויל זדנָאיסק רעד
 רערעכיז  ןייש רעד סָאד ןוא ןרָאלרַאֿפ ףמ
 =וקריצ ןעמייהעג א ךרוד רָע טָאה ,טנעה ע

 "סוזוַאלק סורעמונ, םעד טריפעגנײַא שיטקאפ--

 ןקילייַא. ןַא ןגָארטעגנײרַא ךיוא רָאג ,גנו ריגער רעד םייס ןיא םעד ןגעװ טרילעּפרעטניא רָאנ טיג ןּבָאה עכלעװ ,רעײטשרָאפ עשידיי יד דצ מ סעּכ ןופ םעריטש א ןפורעגסױרַא טָאה סָאד
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 ךרעדָאפ סָאד יװ ,ןעלטימ:ןועל םוכס םעד וצ ןטנעדוטס פָאצ

 !טינ ןיז םוש ןייק טָאה סָאד !".לק .מונ, ןופ רעגנעהנָא יד זנוא ײב

 ןָאק ןוא ָאטינ לָאמנײק רָאנ טינ רעדנעל:ברעמ יד ןיא זיא רעּבירעד

 ןטנעדוטס ענעגיא ןעמעגפיוא סָאד ןצענערגַאּב ןגעוו דיײר ןייק ןַײז טינ ךיוא

 ןייש ןוא ךעלטנַײרפטסַאג ןלושכיוה יד ןענעפע ןטרָאד רָאנ ,ןלושכיוה יד ףיוא

 - !ןטנעדוטס עשידנעלסיוא רַאפ וליּפַא ןרעיוט ערעיײז

 ןרעװ ,רוטַאנ רעשינכעט ןײר ןופ תוקחד טײטשטנַא סע רעּבָא ּביואי

 :ןסנעדוטס יד טינ ןוא טקיטַײזַאּב ןרעלעפ עשינכעט עקיזָאד יד

 לָאצ יד ןסַאּפוצ ןופ דוסי ןזָאלניז םעד ףיוא ךיז טציטש סָאװ ,רעד

 זומ ,תושר ריא ןיא טָאה לושכיוה ַא עכלעװ ,ןעלטימ:ןרעל יד וצ ןטנעדוטס

 !ערַאטנעמעלע ןוא עלעטימ ,עכיוה :ןלוש עלַא רַאפ *,לק .מונ, םעד ןרעדָאפ

 ןגעוו ,םרָאפ רענײמעגלַא ןַײז ןיא ",לק ,מונ; םעד ןופ רעקידיײטרַאפ יד

 ײז ןםימעט עלעיסנַאניפ ףיוא ךָאנ ןזַײװ ,ָאד ןדייר רימ רעכלעוו

 :ױזַא ןהנעט

 ּפָא טסָאק לושכיה רעד ףױוא טנעדוטס רעדעי ןופ גנודליּבסיוא יד,

 טינ ךיז ןרָאט רימ .ךעלרעי ּפָאק ָארּפ ןדליג טנזיוט ךרעּב רצוא:הכולמ סעד

 :ַאּב רעּבירעד ןוא ןגרַאק ןזומ רימ ; ןשָארג ןכעלטנפע םעד טימ ןפרַאװמורַא

 !"ןעמונעגנָא ןרעװ סָאװ ,ןטנעדוטס לָאצ יד ןצענערג

 יד טינ לָאמנײק םוירעטסינימ:סגנודליּב סָאד טכעלטנפערַאפ רעדייל

 ןעװ ,ןלושכיוה יד ףיוא ןעמונעגנָא טינ ןרעװ סָאװ ,ןטנעדוטס לָאצ עכעלרעי

 :עלענָאיצוטיטסנַאק-יטנא יד ןלעטשטסעפ לָאז םייס רעד סָאד ,טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,"גָאלשרָאפ

 | ! ףיורעד ןריגאער לָאז -- ןוא רעטסינימ.סגנודליב .ןופ גנולדנַאה

 :םורַא = יוזַא זיא רע ןוא ןפרָאװעגּפָא גָאלשרָאפ םעד ןופ *טײקילײַא , יד טָאה םַײס רעד :

 .רדס ןכעלנַײװעג םעד ןיא עיסימָאק.סגנודליּב רעד ןיא רעּבירַא

 .רימ ןבעגעגרעּביא טַארעּפער םעד ךיוא טָאה עיסימָאק יד

 .ופ ,רעטסינימ ןופ *ליּפש, עקימורַא.רעטניה עצנַאג יד ךיא ּבָאה טארעפער ןײמ ןיא

 ןזיװרעד ןוא טקעדעגפיוא ,ןרעװ וצ רוטּפ ןּבעגעגנײַא עלײװרעד ךיז טָאה גנוריגער רעד ןכלעוו

 : | : .רַאלוקריצ *ןעמייהעג, םעד ןופ טײקכעלצעזעגמוא יד

 'ףוס.לּכ-ףוס רעּבָא ,ןפרָאװעגּפָא גָאלשרָאפ ןײמ וליפַא טָאה עיסימָאק-סגנודליּב-םייס יד

 סָאװ ,גָאלשרָאפ ַא טימ םײס ןופ םונעלּפ ןפיוא ןײגרעּבירַא טפרַאדַאּב ןינע רעצנַאג רעד טָאה

 .גנוריגער רעד ןופ שזיטסערּפ ןרַאפ ךיוא רעּבירעד ןוא יקסניּבמָאלג רעטסינימ ןרַאפ ןעװעג זיא

 טיג ןענָאזרעּפ עטריסערעטניראפ אמּתסמ ןּבָאה רעבירעד ...רעקידובכּב ןײק טינ םינּפ-לּכילע

 ןפיוא ןעמוקוצפיורא ,ןעגנַאגעגכרוד ןיוש :עיסימָאק רעד ךרוד זיא סָאװ ,גָאלשרָאֿפ םעד ןזָאלרעד

 םעד ןופ טַײצ רעד ראפ ...גהנמ ןוא ץעזעג ןטױל ןַײז טפרַאדאּב טָאה סָאד יװ ,םונעלּפ.םייס

 ףףיוא זיא רעכלעװ ,רענַײמ טארעפער רעשידיי רעקיצנײא רעד טינ ןעװעג סָאד זיא םַײס ןטיײװצ

 ןכלעװ ףיוא ,םונעלּפ.םייס ןוא עיסימָאק רעד ןשיװצ ןעגנעה ןּבילּבעג ןפוא ןטרעהרעדמוא .ַאזַא

 -סױרַא ידֹּכ ,רװענאמ-ןסילוק-רעטניה ַא ןעװעג זיא סָאד ..ןזָאלעגפיורַא טינ םיא טָאה רעצימע

 ...ןשטנעמ סענעגייא ןַא ןעװעטארוצ
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 יו ,ןענעכערסיוא גנירג טנָאקעג רימ ןטלָאװ ,רעפיצ יד טַאהעג ןטלָאװ רימ:
 םעד ךרוד ּפָא טגרַאק םוירעטסינימ סָאד עכלעװ ,ןעמוס יד ןענַײז סע סיורג
 םעד טימ םוירעטסינימ:סגנודליּב סָאד ױזַא ךיז טרינעשז סָאװרַאפ ,",לק .מונ
 | לרעפיצ עקיזָאד יד ןריקילּבוּפ

 טיג ,םוירעטסינימ סָאד ּבױא סָאד ,ןכַאמ רָאלק ךיז רעֹּבָא ןזומ רימ
 ?טנפערַאפ םעד טימ טינ ךָאד ךיז טלַײא ,ןעגנורעדָאפ ענַײמ ףיוא קידנקוקי

 יד סָאד ,סנטשרע ,ןעגנורדעג ןופרעד ךָאד זיא - ,רעפיצ עקיזָאד יד ןכעל

 ָאד ליפיו ףיוא ,סנטייוװצ ןוא ,עקידנטַײדַאּב ןײק טינ ןיא רעפיצ עקיזָאד

 ץעזעג ןופ 85 .טרַא) סעיצַאקיפילַאװק ןופ עגַארּפ יד טכַארטַאּב ןיא טינ טמוקי

 !ןדיי - ןטנעדוטס ענעמונעגנָא:טינ עלַא יד ןענַײז ,(ןלוש .קַא ןגעוװ

 ,יא ,ןדיי ןגעװ רָאנ טעמּכ דײר ַא טײג ָאד יװ ,תויה !ןרעה ענַײמ
 ,5.000 וליפַא ןטנעדוטס עגעמונעגנָא טינ לָאצ יד ןעמעננָא ןלעװ רימ בוא;
 ןַאד ךיוא ,רעפיצ ערַאּבזָאלרעד עטסלַאמיסקַאמ יד רָאפ ךיז טימ טלעטש סָאװ
 ,("(ןָאילימ ףניפ) !,לג 5,000,000 ףיוא גנורָאּפשּפָא ענײמעגלַא יד ךיז טמיקַאּב
 :לימַײרד ַא ַײּב עמוס אזַא זנוא ןעק יצ ,ןרעה עטרעעג ,ךַײא ךיא גערפ
 יד ןכערּב וצ ןטיונ - הכולמ רעשילױּפ רעד ןופ טעשזדויּב ןקידרַאד
 לײט ןקידנטַײדַאּב ַא ַײּפ גנורעטיּברַאפ ַאזַא ןפורוצסױרַא ןוא עיצוטיטסנָאק
 -  .,.ןדנַאלסיױא ןיא גנורעּפמע ַאזַא ןוא גנורעקלעפַאּב רעד ןופ

  ףכיה יד ןכַאמ םַאזקרעמפיוא ךיא ןומ טײהנגעלעג רעקיזָאד רעד ַײּב
 ַײּב םעד ןשיװצ ןַארַאפ זיא עכלעוו ,הריּתס רעסיורג רעד ףיוא עיסימָאק
 ףיוא ןטנעדוטס ןעמענגָא סָאד ןצענערגַאּב ןופ םעטסיס םענעמונעגנָא זנוא
 ןופ םעטסיס םענעמונעגנָא עּפָארײא:ברעמ ןיא םעד ןשיװצ ןוא ןלושכיוה יד
 ןוא רעגריּב עלַא רַאפ ןלושכיוה יד וצ טירטוצ ןעַײרּפ ןטצענערגַאּב סינ ַא
 !ךיז טייטשרַאפ ,סעיצַאקיפילַאװק עקיטיונ יד ןּבָאה סָאװ ,עדמערפ רַאפ וליּפַא

 ;ײא:ברעמ ןיא ;טכער אזַא ןסינעג דנַאל ןופ רעגריּב יד רָאנ טינ ןוא
 רָאנ טָאה סָאװ ,רעדנעלסיוא ןַא וליפַא ,ןַאמרעגנוי רעכעלטיא טָאה ץּפָאר
 !לושכיוה א ףיוא ןעמוקוצנָא טכער סָאד ,לוש:לטימ ַא טקידנעעג

 ףיוא רעדנעלסיא ןופ לָאצ יד סָאד ,ןוַײװַאּב ןרעפיצ עקידנגלָאּפ יד
 | .עקידנטַײדַאּב ַא רעיײז ןַײז ןעק ןלושכיוה עשִיעּפָארײא יד

 120/ ויּב ןטנעדוטס עשידנעלסיוא לָאצ יד טכיירגרעד ךַײרקנַארפ ןיא
 :שטַײד ןיא ,23ס/-ןעיגלעּב ןיא ,150/--ץייווש רעד ןיא ;ןטנעדוטס עלַא ןופ
 לָאמ ףניפ ןלושכיוה יד ףיוא ןטנעדוטס עשידי טנעצָארּפ רעד זיא דנַאל

 עטשרע יד טעװ עכלעוו ,םינינּב עײנ יד וליפַא ןענעכערוצ וצרעד לָאז ןעמ ּביוא (8
 יװ ,ךָאנ םעדצוח ךיז טזָאל ןוא ענײלק א עמוס יד ץלַא טּבײלּב ,ןעיוּבוצסיױא קיטיונ ןַײז טײצ
 ףױא ,סעטַאר ףיוא ןגײלרע דבאנופ ,עיסימָאק רעד טגײלעגרָאפ סָאד בָאה ךיא
 | ,.לשמל רָאי 52
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 ךטַאטש עטקיניײארַאפ יד .( דנַאלשטַײד ןיא ןדיי טנעצָארּפ רעד יװ ,סיורג ױזַא
 ךעמענ ,טיהעגּפָא גנערטש ױזַא טרעוװ עטָאװק:ןטנַארגימע יד ּוװ ,עקירעמַא ןופ
 ,ןטנעדוטס עשידנעלסיוא ןלושכיוה ערעייז ףיוא ךעלדנַײרּפטסַאג רעייז ןָא

 ,ןטנעדוטס עשידנעלסיוא יד וצ ןגָאז ןענָאק תוכולמ עלַא עקיזָאד יד
 ,רעדנעל ערעַײא ןיא ,ןרעה ענַײמ ,טייג, :ןריט עועייז ןיא ןָא ןּפַאלק עכלעוו
 יז ַײּב טרעדָאפ ןוא ,רעטילימ ןיא טניד ןוא רעַײטש טלָאצ ריא ּוװ - ןטרָאד
 ..!"גנודליּב עכיוה יד יװ ,ךַאז "עקידנטסָאק-רעײט, ַאזַא

 טינ תועמשמ םעד תמחמ ןרעוו ןוא טינ סָאד יז ןגָאז ןגעװטסעדנופ
 ! טמערָארַאפ

 .,רעדנעלסיוא וצ עּפָאריײא:ברעמ ןופ ךיז ןעמענַאּב ַאזַא זיא ןתמארעדגיא |
 רָאנ ,'טסעשז רענייש, ַא רָאנ טינ ,ןלושכיוה יד ןיא ןענרעל ךיז ןליוו סָאוז
 !רוטלוק רעקידברעמ רעד ןופ גוצ:רעטקַארַאכ רעבושחַא ךיױא

 םרָאפ רענײמעגלַא רעד ןיא "סװּוַאלק סורעמונ; ןופ רעגנעהנָא יד

 גנודליּב ערעכעה יד, :ןהנעט יײז ;טנעמוגרַא ןקידנגלָאפ ךָאנ סיױרַא ןלעטש

 ןקיזָאד םעד ןופ קידנעײגסױרַא .גנוניימ רעייז ךָאנ ,ךַאז?סוסקול ַא זיא

 .ךרעוװ טקורעגּפָא לָאז גנודליּב:סוסקול ַאזַא סָאד ,ייז ןרעדָאפ ,טקנוּפדנַאטש

 ,"עטילע, רעד רַאפ ןּבַײלּב טריוורעזער ללכּב לָאז ןוא טַײז ַא ןָא ּוװ:ץעגרע

 ךענָאק רעגריּב עקירעּביא יד ,עטמַאַאּב-הכולמ עקיטפנוקוצ יד רַאפ רעדָא

 !"גנודליּב רערעכעה ןָא ןעמוקסיוא
 ךעװ ,רעלעפ ןּבָארג ַא טײגַאּב ןעמ סָאד ,ןקרעמַאּב ַײּברעד זומ ךיא

 ,לושכיוה יד (528018 קסט9260008) לושסקלָאפ רעד ןגעקטנַא טלעטש ןעמ

 צלַא ןריפכרוד :ןַײז זומ גנודליּב רעכעלטנפע ןופ לַאעדיא רעד לַײװ
 !ןלוש כיוה יד ךרוד דנַאל ןופ רעגריּב

 ךופ לַאעדיא רעד ךיוא טַײצ רעכַײלג וצ זיא לַאעדיא רעקיזָאד רעד

 עיגעליוװירּפ יד לטבמ זיא רע סָאװ ,;רַאפרעד רָאנ טינ ןוא עיטַארקָאמעד רעד

 .,ןעגנוריּפורג ןוא ןסַאלק עכעלטפַאשלעזעג עסיוועג רַאפ גנודליּב רערעכעה ןופ

 עצנַאג סָאד ןכלעװ ףיוא ,דוסי ַא טפַאש רע סָאװ ,רַאפרעד רקיע רעד רָאנ
 יד ןריגער וצ ןענרעלסיוא ןענָאק ךיז טַײצ רעד טימ טעװ קלָאפ

 =עד ַא טימ הכולמ ַא טינ ךיז טפור הכולמ עשיטַארקָאמעד ַא לַײװ !הכולמ
 =לצוטיטסניא) תודסומ עשיטַארקָאמעד טימ רעדָא עיצוטיטסנָאק רעשיטַארקָאמ

 !ןריגער ןײלַא ךיז ןָאק סָאװ ,הכולמ ַא רָאנ ,(סע
 רשפא ,ןּבערטש ,לושכיוה רעד לושסקלָאפ יד ןגעקטנַא ןלעטש סָאװ ,יד

 עלעפַײה ַא רָאנ ןכלעוו ַײּב ,םישזער ןשיטַארקָאטסירַא ןַא וצ ,טסּוװַאּבמוא

 'לָאצ יד סיורג יװ ,ןעמיטשַאּב טינ ךיא ןַאק ,לאירעטַאמ ןרעכיז ןַײק קידנּבָאה טינ (*
 לז סָאד ,ןיא רעכיז רעּבָא ,עיל ַא טיא ןיא ןלושכיוה יד ףיוא זיא ןטנעדוטס עשידנעלסיוא

 .טירטוצ ןע ײרפ ַא עלַא ןטרָאד ןּבָאה
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 קיטיונ ןענַײז סָאװ ,סעיצַאקיפילַאװק עלַא טָאה ,"עטילע, יד - עטלײװעגסיוא

 !טרפּב ןטמַצַאּב ןכיוה ַא רַאפ ןוא ללכּב ןטמַאַאּב ַא רַאפ

 טציטש סע עכלעוו ףיוא ,ןטנעמוגרַא עלַא ןענַײז סָאד !עיסימָאק עכיוה

 !עמרָאפ רעכעלטפַאשהכולמ + ןיײמעגלַא ןײז ןיא "סוזוַאלק סורעמונ, רעד ךיז
 !קיטירק םוש ןייק סיוא טינ יז ןטלַאה ,ןרעה ענַײמ ,טעז ריא יו

 ...סרעגרע סעּפע ךָאנ טינ זיא סָאד ּביוא טא רעּבירעד זיא סָאד

 סורעמונ; ןימ ןטײװצ םעד ןטכַארטַאּב וצ רעּבירַא רעטציא ייג ךיא

 ךיז טפור רעכלעוו ,"סוזּוַאלק

 .ב

 ,"עמרָאנ:טנעצָארּפ , יד

 ?םיוא ןיא גנוצענערגַאּב ַא ןעמ טייטשרַאפ "עמרַאנ:טנעצָארּפ , רעטנוא

 ןרעװ עטצעל יד רעכלעװ ַײּב ,גנוריּפורג רעסיוועג ַא ןופ ןטנעדוטס ןעמענ

 ,ןטנעדוטס עסַאמ רעצנַאג רעד וצ שינעטלעהרַאפ:טנעצָארּפ ַאזַא ןיא ןעמונעגנָא

 רעד ןופ עסַאמ רעצנַאג רעד וצ ךיז טניפעג גנוריּפורג עקיזָאד יד רעכלעוו ןיא

 ןרעװ עכלעוװ ,ןדיי ןגעװ רָאנ דײר א ָאד טײג שיטקַאפ .גנורעקלעפַאּב?הנידמ

 סיוא ןכַאמ ןדיי ןכלעוו ,טנעצָארּפ םעד ןיא ןלושכיוה יד ףיוא ןעמונעגנָא

 יברעד טרעװ טנעצַארּפ רעד .ןלױּפ ןופ גנורעקלעפַאּב רעצנַאג רעד יּבגל

 2ַאֹּב לושכיױה רעכעלטיא רַאפ רָאנ ,הכולמ רעצנַאג רעד רַאפ טינ טמיטשַאּב

 תוחּפה:לכל ,ןריפרעד הגרדהּב ךיז טזָאל לדניװש ןימ ַאזַא ךרוד .רעדנוז

 לונ םוצ ןיּב טעמּכ טנעצָארּפ ןשידי םעד ,ןטלַאטשנַא עסיוװעג ןיא

 ! (צטזמסזט5 תט}|ט5)
 עסיוועג רַאפ ןעגנוצענערגַאּב ןַײא טריפ עכלעוו ,עמרָאנ:טנעצָארּפ יד

 גנוקידלַאװגרַאפ עּבָארג ַא לּכ:םדוק רָאפ ךיז טימ טלעטש ,רעגריּב סעירָאגעטַאק

 !(111 ןוא 96 לקיטרַא) 1921 ץרעמ 17 ןופ עיצוטיטסנָאק רעשיליוּפ רעד ןופ

 ?ףכולמ רעכעלטיא טָאה ןלושכיוה יד ףיוא ךיז ןענרעל וצ טכער סָאד לַײװ

 עלעודיװידניא ןַא זיא טכער עקיזָאד יד .קוליח םוש ןייק ןָא רעגריּב

 ( !עלאנָאיצַאנ ןײק טינ ןוא

 תוירחא רעכעלטכירעג וצ ןעיצוצ ןלעװ טלָאװ רעצימע רעּבָא ןעוו

 גנוצענערגַאּב:טנעצָארּפ רעכעלצעזעגמוא ןַײז רַאפ רעטסינימ:סגנודליּב 'ה םעד

 - ,ןלושכיוה יד ןיא ןעמוקנָא ןלעװ רעײז ַײּב ןטנעירוטיּבַא עשידיי יד ןופ

 :הבושת ַאזַא רעטסינימ ןטקידײלַאּב=טשרמולּכ םעד ןופ ןעמוקַאּב רע טלָאװ

 סלַא ,סמָאד ,עגאל עקידהנושמ ַאזַא רעגריב ליפ רעײז ראפ ײּברעד ךיז טמוקַאּב סע ('

 רעַײו ןופ ןיז סלא רעּבָא ,ןלושכיוה יד ןיא ןעמוקוצנָא טכער סָאד יז ןּבָאה דנַאל ןופ רעגריב

 ..!ןלושכיוה יד ףיוא ןעמוקנָא טינ יז ןרָאט--קלָאפ
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 ןענַײז רימ ,תמא !ןדיי רַאפ עמרָאנ:טנעצָארּפ ןייק זנוא ַײּב ָאטינ; -
 ןופ 86 לקיטרַא םעד טימ םּכסה ןיא "תוקחד רעשינכעט, ּבילוצ ןעגנוווצעג

 ףיוא ןטנעדוטס ןעמעננָא סָאד ןצענערגַאּב וצ ןלוש עשימעדַאקַא ןגעוו ץעזעג

 רעבירעד .ןעמעלַא רַאפ גנוצענערגַאּב ַא ךָאד זיא סָאד רעּבָא ,ןלושכיוה יד

 ..!"עיצוטיטסנָאק רעד ןופ גנוקידלַאװגרַאפ םוש ןייק ָאטינ ָאד זיא

 יקסניּבמָאלג רעטסינימ ןופ רַאלוקריצ:םייהעג רעטנָאמרעדנּבױא רעד

 ,יקצורּבָאד 'ה רעטסינימ ןכרוד ןרָאװעג ןפורעגּפָא רעטעּפש זיא

 םוש ןייק טינ עקַאט טנעמָאמ ןקיטציא ןיא רימ ןּנָאה ןתמארעדניא

 :ָארּפ יד זנוא ַײּב ןריפנַײא לָאז סָאװ ,גנונעדרָארַאפ רעדָא ץעזעג

 רעכלעוו ,86 לקיטרַא רערטיכ א ָאד רַאפרעד רעּבָא זיא סע ;עמרָאנ:טנעצ

 :סיוא טַײקכעלגעמ יד רעטסינימ:סגנודליּב םעד ןּבעג וצ - ליצ ןייא רָאנ טָאה

 ."סוזּוַאלק סורעמונ, ןריפנַײא ןרַאפ תוירחא רעכעלטכירעג ןופ ךיז ןעיירדוצ

 ! רעזָאלניז ַא ןעועג לקיטרַא רעקיזָאד רעד ךָאד טלָאװ ליצ ןקיזָאד םעד ןָא

 עשיטקַאפ ַא רימ ןּבָאה טַײקכעלקריװ רעד ןיא רעּבָא רַאפרעד

 ןגעק ןוא ץעזעג ַא ןופ חוּכ םעד טימ טרינָאיצקנופ עכלעוו ,עמרָאנ:טנעצָארּפ

 טינ רעטציא זיּב ךָאנ ךיז טָאה רעטסינימ:סגנודליּב ןייא ןייק רעכלעוו

 | /  !טלעטשעגנגעקטנַא
 ,"פוזוַאלק סורעמונ, ןייק טריפעגנַײא ןעװעג טינ טלָאװ זנוא ַײּב ןעוו

 סָאװ ,ןטנעירוטיּבַא עשידיי רעטנוױט יד ןעמענ ךיז ןטלָאװ ןענַאװ ןופ זיא

 עלַא ײז בוא ?ןלושכיוה עשיליופ יד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא טינ ןענַײז

  סעּפע סָאװרַאפ ןיא ,86 לקיטרַא ןופ ךמס ןפיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא טינ ןענַײז

 ;ןדײ:טינ רַאפ רעגרע טינ ,טסּוװַאּב יװ ,ךיז ןענרעל עכלעוו ,ןדיי רָאנ

 םוירעטסינימ:סגנודליּב ןופ טעשזדויּב רעד טרעװ ,רעטַײװ ,סָאװרַאפ

 :טלעג עקיטשינ יד סיווָאפ טינ וליפֲא טעז רע סָאד ,טלעטשעגפיונוצ יױזַא

 ?כעלגעמ יד ןטנעדוטס עשידיי ךיוא ןּבעג רַאפ קיטיונ ןענַײז עכלעוו ,ןעלטימ

 +הכולמ ַא ןעד ןעמ געמ !ןלושכיוה עשיליוּפ יד ןיא ךיז ןענרעל וצ טַײק

 יד ןרעװ ןעזעגסיורָאפ רָאנ ןלָאז םיא ןיא סָאד ,ןלעטשפיונוצ ױזַא טעשזדויּב

 / ?ןדיי:טינ ןופ ןתוכרטצה
 ַא ָאד ןיא זנוא ַײּב זַא ,טלוּב ןוא רָאלק ןזַײװַאּב ןטקַאפ עקיזָאד ידו

 י .ןדיי רַאפ עמרָאנ:טנעצָארּפ
 ןעוו ,,טנעצָארּפ ןשידײא םעד ןענעכערוצסיוא רעווש טינ ךיוא זיא סע

 :טינ לָאצ רעד טימ ןטנעדוטס עשידיי לָאצ יד ךיז ןשיװצ ןכַײלגרַאפ רימ
 םירוקמ עלעיציפָא יד עכלעוו ,ךייה יד טינ טכיירגרעד טנעצָארּפ רעד .עשידיי
 טכַא ןיא ןעמענ רעּבָא ןלָאז רימ ּביוא .טנעצָארּפ 20,1 ךַײלג זיא ןוא ןָא ןּביג

 רַאפ עמרָאנ:טנעצָארּפ יד טעװ ,ללּכה ןמ אצוי םוש ןייק ןָא ןלושכיה עלַא
 | ! רעקירעדינ ךס ַא ךיז ןזָאלּפָארַא ןדיי
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 עיסימָאק עכיוה יד ןכַאמ םַאזקרעמפיוא רעדנוזַאּב ץנַאג רעטַײװ זומ ךיא
 ףיוא טורַאּב ?עמרָאנ:טנעצָארּפ, רעד ןופ דוסי רעצנַאג רעד סָאד ,םעד ףיוא
 ...ךַאז רערעגרע ןַא ףיוא טינ בוא ,תועט ןּבָארג א

 ןסינעג ןָאק קלָאפ ךעלטיא סָאװ ,ןירעד טײטשַאּב דוסי רעקיזָאד רעד
 קלָאפ עקיזָאד סָאד ןכלעװ ,טנעצָארּפ םעד ןיא רָאנ טכער ןסיװעג ַא ןופ
 קלָאפ ַא ּביוא ,לשמל ,ױזַא .גנורעקלעפַאּב-הכולמ רעצנַאג רעד וצ סיוא טכַאמ
 ןסינעג סע ןָאק ,גנורעקלעפַאּב רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ 10 סיוא טכַאמ
 ןופ םוכס ןיא רָאנ ךיוא ןלושכיוה יד ןיא ךיז ןענרעל וצ טכער םעד ןופ
 ,טנעצַארּפ 0

 ןַײז םיּכסמ ףיורעד ןָאק ךיא
 קלָאפ ןײק סָאד ,טכַא ןיא ןעמעג טזומ ריא ,ןרעה ענַײמ ,רעּבָא

 טכער זיא:סע+ןכלעװ ַא ןסינעג טינ ןָאק טלצװ רעד ןיא
 :צטלעהרַאפ:טנעצָארּפ ןַײז רעּביא טגַײטש סָאװ ,לָאצ ַא ןיא
 יד לַײװ !גנורעקלעפַאּבײהכולמ רצנײמעגלַא רעד וצ שינ
 - טכער זיא:סע:עכלעװ ןצינסיוא םַײּב שינעטלעהרַאפ עלעוטנעצַארּפ עקיזָאד
 !קלָאפ ַא רַאפ עמרָאנ עכעלגעמ:טסעצרג יד זיא

 ;ץגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ 12 סיוא ןכַאמ ןליוּפ ןיא ןדיי ּביוא ,לשמל
 ;טנעצָארּפ רעייז ןצונוצסיוא ידּכ ,טפרַאדַאּב יז ןטלָאװ ,גנורעקלעפַאּב רעניימ
 עלַא רָאנ לַײװ !על ַא ןיהַא ןעמוקנָא ,ןלושכיוה ןיא ןעמוקנָא םַײּב עמרָאנ
 סיֹוא ןכַאמ ןָאילימ ַײרד ךרעּב ןופ לָאצ ַא ןיא ןלױּפ ןיא ןדיי
 !ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאּב-הכולמ רעד ןופ טנעצַארּפ 2

 רעצנַאג רעד ןופ רקיע םעד וצ זיּב ןעגנַאגרעד רימ ןענַײז ָאד טָא
 | .הלאש

 ,ףגַא ןרעדָאפ ,'סווּוַאלק סורעמונ, םעד ןדיי רַאפ ןרעדָאפ סָאװ ,יד
 רַאפ עמרָאנ:טנעצָארּפ יד סָאד ,ךיז טײטשרַאפ ,ןפָא סָאד קידנגָאזסױרַא טינ
 ןּבָאה סָא װ ,יד ןופ טינ ןרעװ טנכערעגסיוא לָאז ןלושכיוה יד ףיוא ןדיי
 ןכוזַאּב ס ָא יד ןופ רָאנ ןלושכיוה יד ןכוזַאּב וצ טכער סָאד
 !ןלוש כיוה יד שיטקַאּפ

 ןעמונעגנָא ןלושכיוה יד ףיױא ןזומ ןדיי סָאד ,ןהנעט ןטימעסיטנַא יד
 רעד ןיא ןדיי:טינ וצ ןדיי ןופ שינעטלעהרַאפ םעד וצ לעוטנעצָארּפ ןרעװ
 ?רעדניא ןוא ,ָאילימ ַײר ד ךרעּב ןופ םוכס ַא ןיא .ה .ד ,הכולמ רעצנַאג
 :טיב יד וצ טנעצָארּפ 12 ןופ םוכסַא ןיא ןדיי ןעמענוצנָא ייז ןרעדָאּפ ןתמא
 :כיוה יד ןכוזַאּב ןוא טכער רע ײז סיוא ןצונ 7 כל ע וו ,ןד יי
 !ןלוש

 רעטכערעג:טשרמולּכ רעד ןופ לדניוװש רעצנַאג רעד טגיל ןירעד
 | !הנעט
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 .סָאװ ,טכער סָאד ןכַאמ קיגנעהּפָא טינ רָאט ןעמ ןוא טינ ןָאק ןעמ

 =סיוא טינ רעדָא ןצונסיוא םעד ןופ ,רעגריּב עלַא טנעקרענָא עיצוטיטסנָאק יד

 !גנורעקלעפַאּב רעד ןופ ןלייט עסיוועג דצמ םיא ןצונ

 =ערגַאּב ,לשמל ,ןזומ רימ ןטלָאװ ,דוסי ןשלַאפ ַאזַא ףיוא ךיז קידנלעטש

 םעד ףיוא ןלושכיוה יד ןכוזַאּב וצ םיבשוּת עשיטָאטש יד ןופ טכער יד ןצענ

 !טכער עקיזָאד סָאד סיוא קיניײװ ןצונ םיבשוּת עשיפרָאד יד סָאװ ,ךמס

 סורעמונ, רעד סָאד ,גָאט רעד יװ רָאלק רעטציא ךָאד זיא םורַא = ױזַא

 רעייז ַא ןיא ךיז טניפעג ןעמרָאפ עטנַאמרעדנּבױא עדייּב ענַײז ןיא "סוזוַאלק

 ךוא ,לכש ןטנוזעג ןטימ ןוא לַארָאמ רעד טימ ,טכער ןטימ הריּתס רעקרַאטש
 ,טלַאהַאּב רעכלעוו ,םזיטימעסיטנַא ןדליװ םעד ןופ ירּפ ַא יװ רעמ טינ זיא

 ללּכה?תבוט ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא טַײקסואימ ןַײז ,זיא רעגייטש ןַײז יו

 ,.!םזיטָאירטַאּפ ןוא

 ,ןרעדָאמ הכולמ רעשילױוּפ רעד ןופ עדריוו יד ןוא טעטירָאטױא רעד

 .סורעמונ; םעד ןדנעװנָא םעד וצ ףוס ַא ןכַאמ לָאז םייס רעכיוה רעד סָאד

 גָאלש רעּבירעד ןוא ןלושכיוה עכעלטפַאשהכולמ עשילוּפ יד ףיוא "סוזּוַאלק

 : רָאפ ךיא

 :גץעזעג ןקידנגלָאפ םעד ןעמענוצנָא טקיליװַאּב םייס רעכיוה רעד;

 טרעוװ ןלוש עשימעדַאקַא יד רעּביא ץעזעג ןופ 86 לקיטרַא רעד .1 9
 .טקעמעגסיוא

 ,קידנּביױהנָא ,ץעזעג ןקיוָאד םעד ןופ ןעלקיטרַא עלַא ןופ רעפיצ יד ,2 9

 (םענײא ףױא) 1 ףיוא טרענעלקרַאפ ןרעוו ,ףוס םוצ זיּב 87 לקיטרַא ןופ

 .ןרעװו טלעטשעגפיונוצ ױזַא זומ ןלושכיוה יד ןופ טעשזדויּב רעד .3 8

 =פיוא .ןענָאק ןלָאז ןלוש?לטימ ןופ ןטנעירוטיּבַא עטקיטכערַאּב וצרעד עלַא סָאד

 ,ןלושכיוה יד ןיא ןרעוװ ןעמונעג

 ןופ גָאט םעד ןיא טפַארק ןיא ןַײרַא טייג ץעזעג רעקיזָאד רעד

 ,גנוכעלטנפערַאפ ןַײז

 רעטסינימ םעד טױרטרַאפנָא טרעװ ץעזעג ןקיזָאד םעד ןריפסיוא ,5 8

 ".גנודליּב ןוא הנומא רַאפ

4 

 =ליּב רעד ןופ ךיז ןעמענַאּב סָאד ןכַײלגרַאפ וצ טנַאסערעטניא זיא סעי
 ןופ ,טגָאזעג רעסעּב ,רעדָא ,ןריפנַײא ןופ טקעיָארּפ םעד וצ עיסימָאק:סגנוד
 ".לק .מונ, םעד ןפַאשּפָא ןופ ןוא 1923 רָאי ןיא ",לק .מונ, םעד ןריזילַאגעל
  *תוירזכַא-דליװ יד יװ ,ןעזעג רימ ןּבָאה לַאפ ןטשרע םעד ןיא ,1929 רָאי ןיא
 טָאה ןַאד ;טשינרָאג טימ ןענעכער טלָאװעג טינ ךיז טָאה ןדיי וצ האנש עקיד
 ןריזילַאגעל םעד ןופ טעװעטַארעגסױרַא זנוא ןסיורד ןופ גנושימנַײרַא יד רָאנ
 ,"סוזוַאלק סורעמונ , םעד
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 . רעד .רערעדנַא ץנַאגַא ןעװעג ךיז ןעמענַאּב סָאד זיא לַאפ ןטייװצ ןיא

 ךיא:סע:עכלעװ .עמרָאפ ערעדלימ ַא ךס ַא ןגָארטעג ָאד טָאה םזיטימעסיטנַא

 רימ םזיטימעסיטנַא רעד טָאה ןטנעמוגרַא עקידתושממ ללכּב רעדָא עקיגָאװ

 .ןלעטשנגעקטנַא טנָאקעג טינ

 ,טקידיײלרע גנוציז:עיסימָאק רעקיצנייא:ןייא ףיוא םיחוּכיװ עלַא טָאה ןעמ

 סעקעדנע יד ןופ רעייטשרָאפ רעד סָאד ,ןעװעג זיא שיטסירעטקַארַאכ

 ןַײמ חוּכמ טדערעג גנוקידירפַאּב רעסיװעג ַא טימ ללכּב טָאה יקצענרָאק 'ה

 ירפ ןצ רַאפ ךָאנ טלַאה רע םגה ,זַא ,טגָאזעג ַײּברעד טָאה ןוא טַארעּפער

 רָאג, סָאד ,ךָאד רעּבָא רע טניימ ,86 לקיטרַא םעד ןכַאמ לטבמ ךַײלג ןיוש
 | ,"ןכַאמ ןענָאק סָאד ןעמ טעװ ןכיגניא

 ףוסיןקידתושממ םוש ןייק ןָא טָאה גנוריגער רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד

 ?רָאפ ןטשרע ןַײמ טָאה עיסימָאק יד ןוא גנוניימ עקיזָאד יד טציטשעגרעטנוא

 טַײהרעמ רעטכערגָארטנעצ ַא טימ 86 לקיטרַא םעד ןקעמסיוא ןגעוװ גָאלש

 ןגעו גָאלשרָאפ ןטײװצ ןַײמ עיסימָאק יד טָאה רעּבָא רַאפרעד .,ןפרָאװעגּפָא

 (3 לקיטרַא) ןלושכיוה יד ןיא עטקיטכערַאּב עלַא ןעמעננָא

 ףעמונעגנָא

 ךיא ךורּבכרוד רעסיורג ַא רעײז ןוא רעטשרע רעד ןעװעג זיא סָאד

 !"סוזּואלק סורעמונ ,, ןופ טנַאװ רעד

 "דַּכ ,ןעלטימ עשיאָארעה ןדנעװנָא טזומעג רימ ןּבָאה 1923 רָאי ןיא

 זיּב ןיגרעד לָאז טקעיָארּפ :"סוזוָאלק סורעמונ, רעד סָאד ,ןזָאלרעד וצ טינ

 +ץעזעג ַאזַא טלעטשעג ןײלַא ךיא ּבָאח 1929 רָאי ןיא ;םונעלּפ?םייס םוצ

 רעכיג סָאװ לָאז רע ,םעדכָאנ טרעדָאפעג ןוא עיסימָאק רעד רַאפ טקעיָארּפ

 :ירפ ןוא דלַאּב םייס רעטירד רעד זיא רעדייל ,םונעלּפ:םייס ןפיוא ןײגפױרַא

 זיא טקעיַארּפײץעזעג רעד רעדייא ךָאנ ,ןרָאװעג ןזָאלעגרעדנַאנופ קיטַײצ

 טייג "סוּואלק סורעמונ, ןגעק ףמאק רעד .,..םייס ןפיוא ןעמואוושעגפיורַא

 ןזומ םיא טעוו םייס ןטרעפ םעד ןיא טפַאשרעיײטשרָאפ עשידײ יד :רעטַײװ
 =םַײל ַא ןוא געו םענעטָארטעגרוד ַא ןּבָאה רעּבָא טעװ יז ; ןּבייהפיוא רעדיוו
 ,,,טעּברַא ערעט

 ..!לוּבלּב ןשיטימעסיטנַא ןַא ןגעק ףמַאק ַא ןריפ וצ זיא רעווש ױזַא
 :לּכ-ףוס ןומ תוקספה ןײק ןָא ףמַאק רענעטלַאהעגסױוא ,רעגנַאל ַא רָאנ

 !ןוחצנ ןשידיי ןקיטליגדנע ןַא וצ זיּב ןריפרעד ףוס

 ךוא טרילָאזיא ױזַא טקנוּפ םייס ןיא ןענַײז ,רעייטשרָאפ עשידיי ,רימ
 | ,דנַאל ןיא יוװ טריטָאקיָאּב

 יסָאװ ,ןכערּבכרוד ןוומ רימ עכלעוו ,טנַאװ רעכיוה ַא רַאפ ןעייטש רימ
 טרעװ רעניד ץלַא ןוא רעכַאװש ץלַא ,טנַאװ עקיזָאד יד ןעמערוטש רימ רעמ
 !ליצ רעזנוא וצ ךיז רימ ןרעטנעענרעד רעמ ץלַא ןוא יז
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 ,ןענימ ןענָאק ןשטנעמ עקידהיאר :ץרוק ןוא עכעלכעלפרעּביוא רָאנ
 טייג ,טינ ןגלָאפרעד עטערקנָאק ענייק על ַײ װרע ד ןּבָאה ךימ תויה ,סָאד:

 !דוּבאל אמּתסמ טעּברַא עצנַאג רעזנוא

 ' , ,רעגנַאל וצ ַא ,רעגנַאל ַא רעּבָא ,רערַאּבטכורפ ַא זיא ףמַאק רעזנוא

 טכער ערעזנוא רַאפ ףמַאק ןטימ רָאנ ןענעגונגַאּב טינ רעּבירעד ךיז ןרָאט רימ:

 ןשיגרענע רעייז ַא ךיוא ןריפ רימ ןזומ םיא וצ לעלַארַאּפ ; טנעמַאלרַאּפ ןיא

 :טעּפש וצ העושי יד ןעמוק ןָאק -- טינ ּביױא .טנעמַאלרַאּפ םעד ץוחמ ףמַאק

 ןגױא יד (עיצַאלימיסַא רעד ןופ) יוט רעד ןָאק ,ןייגפיוא טעװ ןוז יד זיּב

 ... ןסערפסיוא
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 טרפּב ןדיי עשיליױוּפ ןופ ןוא ללכּב ןלױּפ ןופ עגַאל עשימָאנָאקע ידי
 ,םייס ןטייווצ םעד ןופ טַײצ רעד רַאפ |

 :נָא טָאה ןלױּפ טניז ,ריא רַאפ ךיוא בגַא יװ ,טַײצ רעקיזָאד רעד ןיא
 ןַא טשרעהעג קידנעטש ןליוּפ ןיא טָאה ,םויק ןקידנעטשּבלעז ריא ןּביוהעג-
 וצ טַײצ ןופ רעּבָא ךיז טגעלפ רעכלעװ ,רעשינָארכ ַא ,סיזירק רעשימָאנָאקע
 ןּבעל עצנַאג סָאד זיא רָאי ףניפ עקיזָאד יד ןופ ךשמ ןיא ,ןפרַאשרַאפ טַײצ-|

 רעכלעוו ,סיזירק ןשימָאנָאקע ןַא ןופ ןכייצ םעד רעטנוא ןענַאטשעג ןליוּפ ןיא
 :תוּביס עקידנגלָאפ יד ןופ אצוי:לעוּפ ַא ןעוועג זיא

 :ץענערג ַא ןריפכרוד סָאד ןעוועג זיא הּביס עטסקיטכיװ ןוא עטשרע יד
 ךיז ןקוררעּביא סָאד ןעװעג םרוג טָאה סָאד :דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןשיװצ עיניל
 רעשיליוּפ:ברעמ רעד ןופ עיניל:לָאצּפָא;ץענערג רעשישטַײד:שיסור רעד ןופ
 טָאה םעד ךרוד ;ץענערג רעשיסור רעדָא רעשיליוּפ:חרזמ רעד ףיוא ץענערג-
 קרעמ עזָאלצענערג עקידהמחלמ:רַאפ עריא ןרָאלרַאפ ּפַאלק ןייא טימ ןלױּפ

 עיצַאזילַאירטסודניא עצנַאג יד ןפורעגסױרַא רקיע רעד ןּבָאה עכלעװ ,חרזמ ןיא
 ךרעיפל ריא ןוא גנורעקלעפַאּב:הנידמ ריא ןופ ןרעוװ טכידעג סָאד ,ןלױּפ ןופ-

 טזומעג קרעמ עקיזָאד יד ףיוא ןליױּפ ןיוש טָאה רעטציא .דנַאטשליואוו ןכיוה |
 . +יגייװ:רעמ עץקירעמַא טימ ןוא תוכולמ עשִיעּפָאריײא:ברעמ יד טימ ןרירוקנָאק-
 ּפָא רעשילױּפ רעד רַאפ זיא סָאד ;םיאנּת עכַײלג ףיוא -- הװשּב הווש רעק
 ! ךעלגעממוא ,עלַײװרעד תוחּפה:לכל ,ןעװעג עיצקודָארּפ רענענַאטשעג

 :םיוא םיתמה:תיחּת םעד ךָאנ עיצקודָארּפ עשילױּפ יד ויא םורַא ױזַא
 ,קרַאמ ןטסקינײװעניא םעד ףיוא רקיע רעד ןזיװעגנָא ןּבילּבעג ןלױּפ ןופ ןייטש-

 יד ,גנורעקלעפַאּב רעד ןופ טַײקמערָא רעד תמחמ ,זיא עיצּפמוסנַאק סעמעוו:

 .עניילק א ,ענעּפמורשעגנַײא ןַא ןעוועג טַײצ עצנַאג
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 ךרעװש םעד ןופ הּביס ,עקיטכיװ רעקינעװ טינ רשפא ןוא ,עטיײווצ יד
 =כ על ש יד ןעװעג זיא ןליופ ןופ ןּבעל ןשימָאנָאקע םעד ןיא סיזירק ןשינָארכ
 טָאה עכלעװ ,ןליוּפ ןיא טעּברַא רעד ןופ ץיצַאזינַאגרָא עט
 טימ ןרירוקנָאק וצ קיאעפמוא ריא טכַאמעג ןוא עיצקודָארּפ יד טרעַײטרַאפ
 ,קרַאמ:טלעװ םעד ףיוא עיצקודָארּפ רעשיאעּפָאריײא:ברעמ רעד

 +רעטנוא קרַאטש סיזירק רעשימָאנָאקע רעד טַײצ עצנַאג יד זיא רעטַײװ
 עצנַאג יד ךיז טָאה עכלעוו ,לַאטיּפַאק ןיא תוקחד יד ךרוד ןעועג טציטש
 .זניצ רעכיוה רעד ןעמוקַאּב ךיז טָאה ןופרעד ,ןליוּפ ןיא ןליפ טזָאלעג טַײצ
 .טידערק רערעַײט ןוא רעּפַאנק רעד ללכּב ןוא סופ

 רַאפ טרעסערגרַאפ קרַאטש רעייז ךָאנ ךיז טָאה לַאטיּפַאק ןיא תוקחד יד
 :סטפַאשטריװ רעטרעּפמולעגמוא רעד תמחמ ,םײס ןטײװצ ןופ טַײצ רעד
 =ןּבָאה ,עכלעװ ,טַײצ רעד רַאפ ןעגנוריגער טשיליוּפ עלַא טעמּכ ןופ קיטילָאּפ
 ןופ קיטילָאּפ ַא טריפעג ןּבָאה ,ןדיי םעד ,תועמשמ ,רקיע רעד גיוא ןיא קיד
 ןופ ןגַײװצ עצנַאג :עירטסודניא יד ןוא לדנַאה םעד ןכעלטפַאשהכולמרַאפ
 .יוידניא עטַאװירּפ ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא ןענַײז עירטסודניא ןוא לדנַאה
 ךענַײז ,לשמל ,ױזַא !הכולמ רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגרעּביא ןוא טנעה עלעוד
 ,ה"זַאא ץלַאז ,טריפס ,קַאּבַאט ןופ עיצקודָארּפ יד ןרָאװעג ?טריזילָאּפָאנָאמ ,
 ןופ עיציטסעווניא ןַא טרעדָאפעג טָאה ןלָאּפָאנָאמ עלַא יד ןופ גנואיוּבסיוא יד
 תושר ןַײז ןיא טָאה רצוא?הכולמ רעשיליוּפ רעד ןכלעוו ,לַאטיּפַאק ןקיזיר ַא
 .גבעלסיוא ןַא רָאנ ןפַאש טנָאקעג טָאה לַאטיּפַאק ןקיזָאד םעד ן;טַאהעג טינ
 .-ילָצֹּב רעשילױּפ רעד וצ ןעמ טָאה רעּבָא דנַאלסיױא ןיא ,האוװלה עשיד

 "טינ יורטוצ ןייק קיטילָאּפ:ןסױא רעשילױּפ רעד וצ רעמ ךָאנ ןוא טַײקשּתיּבה
 .ףיוא תואוולה עניילק ץנַאג רָאּפ ַא ץוח ,ןליוּפ רַאפ תואוולה טימ ןיא טַאהעג
 ךיז ןעמ טָאה רעבירעד ...טקורעג טינ רענייק ךיז טָאה ,םיאנת עשרעכָאװ
 ."םזיטַאטצ , םעד ןופ ןגָאזּפָא ,תוחּפה:לכל טַײצ רעסיוועג ַא ףױא ,טפרַגדַאּב
 ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא טכַארטרַאפ גנַאל טינ ףיורעד ךיז טָאה ןעמ ...רעּבָא
 רעמ ךָאנ טָאה סָאד !רעַײטש םעד ןופ םזיטַאטע םעד רַאפ טלעג ןּפעלש
 :רעַײטש ןטרעַײטשרעּביא תוחוּכ יד רעּביא טַײװ ךיוא ױזַא םעד טריניאור
 ףדנַאה ןופ לַאטיּפַאק רעקיסילפ רעטצעל רעד זיא ןפוא ַאזַא ףיוא !רעלָאצ
 ..!ןרָאװעג ךעלגעװַאּבמוא ןוא טרעַײטשעגסױרַא עירטסודניא ןוא

 :נסקַאװ יד ןטלַאהעגרעטנוא טָאה לַאטיּפַאק ןיא תוקחד עקידנסקַאװ יד
 טעג ףוס:לּכ:ףוס טָאה סָאװ ,ךיורּבעג ןטשרע ןופ ןעלקיטרַא ףיוא תורקי עקיד
 עטולַאװ יד וליפַא ןוא לַאער טינ ןטעשזדויּב:הכולמ יד ןכַאמ טזומ
 | ..!קידלקַאװ

 ?סיּב עשּביה ַא ןכלעװ ,ליצ רעד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ַײּברעד
 ךופ ןדיי ןּבָאהוצסױא ,טלעטשעג םינּכַא ךיז ןּבָאה "רענעמ 2 הכולמ, עשיליוּפ
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 ,רעסעמ רעקידַײנשײװצ ַא זיא -- םזיטַאטע םעד ךרוד עירטסודניא ןוא לדנַאה

 .הכולמ עצנַאג יד שיילפ ןיא ןַײרַא ףיט טדַײנש ,ןדיי םעד קידנדַײנש רעכלעוו

 רָאג ןיוש ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד קיטכיר רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע

 ןיא ןָאק ןעמ סָאד , ,טגָאזעגסיױארָאפ הלשממ סיקסּבַארג .וו ןופ ּבייהנָא ןיא

 ,טיורּב לקיטש טנידרַאפ רשּכ ןוא רעטיּב רעיײז ןדיי ַײּב ןעמענּפָא טינ ןלוּפ
 קידנכַאמ:בורח טינ-קַאילָאּפ ַא םיא ןּבעגוצּפָא הנווּכ רעטסעּב רעד טימ וליּפַא

 | ".,.!טפַאשטריװ עשיליוּפ עצנַאג יד

 ןשימָאנָאקע ןקידנעטש םעד ןופ תוּביס עטסק טכיװ יד ןופ ענייא סלַא

 יד רעטַײװ ןרעװ טכַארטַאּב זומ םיײס ןטײװצ ןופ טַײצ רעד רַאפ סיזירק

 םעניײאניא עכלעוו ,טעשזדויּב:ײמרַא םעד ןופ סיירג עטרעהרעד:טינ
 ײצילַאּפ רעשירעטילימ רעד טימ ןוא ןַאװ:ץענערג רעד ןופ סוּפרַאק םעד טימי
 טינ סיוא טכַאמ ,(דנַאל;ץענערג) "ןסערק, יד ףיוא רקיע רעד ,םינימה לּכמ

 ןיא תעשּב ,טעשזדויב:הכולמ ןצנַאג םעד ןופ טנעצָארּפ 40 יװ רעקינײװי

 עטריּפיקע:טסעּב ןוא עטסערג יד ןַאד טַאהעג טָאה עכלעוו ,לשמל ,ךַײרקנַארפ

 ,,!טנעצָארּפ 14 טכַאמעגסיױא טעשזדויּב?ײמרַא רעד טָאה ,טלעוװ רעד ןיא ײמרַא

 !טנעצָארּפ 25 טכײרגרעד רע טָאה ןרָאי עטצעל יד רַאפ םגה
 ליפ קעלַאשרַאמ ןופ ןטסנידרַאפ עסיורג יד ןופ ענייא סיוועג ויא סע

 סיירג יד רעּבָא ;ןליױּפ ןיא ײמרַא עסיורג ַא ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,יקסדוס

 .ןעלטימ ןוא ןליצ עריא וצ טסַאּפעגוצ ןַײז ךָאד ןומ ײמרַא רעכעלטיא ןופ

 ןַײא ןּבָאה יז ףרַאד ,ןצענערג עשיפַארגָאנטע רעקינײװ:רעמ הנידמ ַא טָאה

 ,ןטיּבעג עדמ ערפ וצ יצ ןװיסנַאּפסקע ןקרַאטש ַא רעּבָא יז טָאה ; ײמרַא
 ןיא-רעדָא ,ריא טימ "ןײסַאּב ןשיטילָאּפ-ָאעג, ןייא ןיא טשרמולּכ ןגיל עכלעוו

 קיטילָאּפ עשידנעלסיוא יד ןיוש טמענ ןַאד ,.װ .זַא ןוא "זַײרק:העּפשה,, ריא

 .,ןצענערג עטרעטײרּברַאפ:שיטסַאטנַאפ וצ ןּבערטש סָאד ןָא הנידמ אזַא ןופ

 | ,.!ײמרַא רעדנא ץנַאג ַא ןּבָאה ןיוש זומ ןעמ עכלעװ רַאפ

 ןיא םוטעמוא טעמּכ יװ ,ָאד ךיוא ןָא ךיז רימ ןסיוטש ,טעז ריא יװ

 :ידנעלסיוא רעד טָאה םינּפ;לּכ:לע ...קיטילָאּפ רעכעלרעסיוא רעד ןָא ,ןליוּפ

 רע עכלעװ ,דנַאל ַא ןופ טּפַאשטריװ רעד וצ יורטוצ קינײװ לַאטיּפַאק רעש

 טפלעה א טעמּכ סיוא טיג יז לַײװ ,קיטילָאּפ ןימ ַאזַא טריפ יז זַא ,דשוח זיא

 | | ...ײמרַא ריא ףיוא טעשזדויּב ריא ןופ

 ןיא סיוירק ןשימָאנָאקע םעד ןופ תוּביס עטסקיטכיװ יד ןופ ענייא סלַא

 גנורעַײטשַאּב עטכעלש וצ ןוא עסיױורג וצ יד ןרעװ טכַארטַאּב זומ ןליוּפ
 רקיע רעד טקירדעג טָאה גנורעַײטשַאּב עקיזָאד יד .רעגריּב עשיליוּפ יד ןופ

 םעד ףיא רקיע רעד טָאטש ןיא ןוא גנורעקלעפַאּב רעשיטָאטש רעד ףיוא

 עטקעריד עלַא ןופ .טנעגָארּפ 40 ךרעּב טלָאצעג טָאה רעכלעו ;ןדיי

 | | | ! ןרעיילטש
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 טָאה רעכלעװ ,רעַײטש:ץַאזמוא רעד ןעוװעג ןיא רעַײטש רעטסגרע רעד

 ןדיי יד ןָאטעגסיױא שממ

 :לעפַאּב רעד ןופ טַײקמערָא רעד ַײּב ,ןלױּפ ןיא ללכּב רעַײטש רעד

 םעד טפָא טּפַאכרַאפ רָאנ טינ טָאה רע סָאד ,סיורג ױזַא ןעוװעג זיא ,גנורעק

 ּפַאק:טנורג ןופ ,ןרק ןופ לײט ַא ןטלעז טינ ךיוא רָאנ ,חויר םענייר ןצנַאג

 .דיתע ןרַאפ רעַײטש םעד ןופ רוקמ םעד ןפוא ןַאזַא ףיוא קידנרטּפ ,לַאט

 :ײטשַאּב רעד ןופ טַארַאּפַאןָאמ רעצנַאג רעד ןעוועג ךיוא זיא טכעלש

 ..."הלגע סיקסּבַארג,רעטמירַאּב רעד טימ ןוא ןרָאטַארטסעװקעס יד טימ גנורע

 וצ יד - סנטשרע ,ןרעװ ןּבעגעגוצ ךָאנ ןזומ תוּביס עלַא עקיזָאד יד וצ

 עלַא טעמּכ ןופ גגוסילש יד - סנטייװצ ןוא ,ןלױּפ ןיא ןטרוּבעג לָאצ עסיורג

 רעד ןופ סקוווצ רעסיורג וצ רעד ואוו ,טלעװ רעד ןיא רעדנעל:עיצַארגימיא
 ...גנַאגסױא ןַא ןעניפעג ןוא ןכוז רעירפ טגעלפ גנורעקלעפַאּב

 טָאה תוחּפה:לכל סָאמ רעסיוװעג ַא ןיא סָאד ,ףוסל ןטכַארטַאּב רימ ןעוו

 ?כָאנ רעד ןיא טָאה רעכלעװ ,סיוירק:טלעװ רעד ךיוא טקירדעג ןליוּפ ףיוא

 רעצנַאג רעד ןופ טעמּכ טפַאשטריװ רעד ף"וא טקירדעג טפָא ױזַא טַײצ?המחלמ

 ?/גסױרַא ןּבָאה עכלעוו ,תוּביס:רקיע עלַא זנוא רַאפ רימ ןּבָאה ןַאד -- ,טלעוו

 םעד ןיא סיזירק ןשימָאנָאקע םעד ןטלאהעגרעטנוא טַײצ עצנַאג יד ןוא ןפור

 | ןלױּפ םענענַאטשעגפיוא םיתמה:תיחּת

 טַײצ רעצנַאג רעד רַאפ ןיא ןליוּפ ןיא ןדיי ןופ עגַאל עשימָאנָאקע יד

 ןיא רדסּכ ןטלַאהעג ךיז טָאה ןוא ערעװש ַא רעײז ןעװעג םייס ןטייווצ ןופ
 .ךיז ןרעגרערַאֿפ ןייא

 :ָאנָאקע ןשילױּפ:ןײמעגלַא םעד ןופ תוּביס עטנָאמרעדנּבױא יד ןופ ןיוש

 עשידיי יד ןַײז טזומעג טָאה רעװש סרעדנוזַאּב סָאד ,רָאלק טרעוו סיזירק ןשימ
 .עגַאל עשימָאנַאקע

 רעּבַא ,ץענערג רעשיסור רעד ןופ רקיע רעד סּולשּפָא רעד טָאה יױזַא

 םעד ןבָארגעגרעטנוא ,ץענערג רעשיװטָאל ןוא רעשיווטיל רעד ןופ ךיוא

 רעד ,("ןסערק, יד ףױא) רעדנעל:ץעגערג יד ןיא רקיע רעד ,םויק ןשידיי

 עקיזָאד יד רַאפ טנידעג המחלמ רעד רַאפ טָאה עכלעוו ,דנַאלסור טימ לדנַאה
 רעלעװלַאװ ַא סלַא ןוא עירטסודניא רעייז רַאפ קרַאמ:ץַאזּפָא ןַא סלַא ןטנַאק

 !טרעהעגפיוא ןצנַאגניא טָאח - ,ןלאירעטַאמיור ןופ קרַאמ:ףיוקנַײא

 טעּברַאעגסיױא ןּבָאה ןדיי ואוו ,לשמל ,טנַאק רענליוו ןעמערָא םעד ןיא

 -ןטקודָארּפ ,דנַאלסור רַאפ .וװ .זַא ןוא קַאּבַאט ,ץלָאה ,רעדעל ןופ ןטקודָארּפ

 ןופ ךעלעקניװ עטסטַײװ יד ןיא ןליפַא טײרּפשרַאפ ןעװעג ןענַײז עכלעוו
 ןטַײװו ,ריּביס ,טנַאק ןשיּפסַאק:-רעטניה ,זַאקװַאק ןיא לשמל יװ ,דנַאלסוד
 ןריפכרוד םעד טגיז ,ןיא טנַאק רעגליוו ןעמערַא םעד ןיא --,וו ,זַא ןוא חרזמ

 ןצנַאגניא טעמּכ עירטסודניא יד ןוא לדנַאה רעד ,ץענערג עשיסור:שיליוּפ יד
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 ,קַאז ַא ןיא יװ ןגיל ןּבילּבעג םעדכָאנ זיא טנַאק רעצנַאג רעד ;ןּברָאטשעגּפָא
 לדנַאה ןַײז ןיא ךיז טָאה ןעמ ואװ ,טַײז רעשילױּפ רעד וצ ןפָא ןיא סָאװ
 ןופ בצמ רעשימָאנָאקע רעצנַאג רעד ,טקיטיונעג טינ ןעגנוטעּברַאסיױא ןוא

 | ("...רעשיטירק ַא ןּבילּבעג םעד טַײצ זיא טנַאק רענליװ
 ןיא ןדיי ןופ עגַאל יד ןיא ןסערק:חרזמ עקירעּביא יד ףיוא ךיוא רעּבָא

 ,לשמל יװ ,רעטרע ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא .רעסעּב ליפ טינ ןעוװעג טרּפ םעד

 זיא .װ .זַא ןוא קָאטסילַאיּב ,זדָאל יװ ,סרעטנעצ:עירטסודניא עסיורג יד ןיא
 =ַאק א ןרָאװעג ןליוּפ טימ ךַאמָּאיץענערג םעד ןסילשּפָא םעד ךָאנ עגַאל יד
 ,עלַאפָארטסַאט

 :סָאװ ,סיזירק ןשימָאנָאקע ןופ תוּביס / עטנָאמרעדנּביוא יד רעּבָא ץוח

 ךָאנ ןליױּפ ןיא ןדיי יד ןּבָאה ,ךעלדעש רעגריּב עלַא ףיוא טקריװעג ןּבָאה
 םעד ןוא ןכעלטפַאשלעזעג םעד דצמ תורצ עטנערּבעג ןײטשוצסיױא טַאהעג

 ,םזיטימעסיטנַא ןכעלטפַאשהכולמ

 -טַײקיטעט רעשיטימעסיטנַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ תיצמּת רעד

 .קידנעגָאק טינ ,סָאװ ,ןירעד ,םוטעמוא בגַא יו ,ןענַאטשַאּב זיא ןלױּפ ןיא

 ןעגנערטשנָא ךיז קידנלעװ טינ ןוא ךַײלג ףיוא ךַײלג ןדיי ןטימ ןרירוקנָאק

 =סיוא ןטימעסיטנַא יד ןּבָאה ,ץנערוקנָאק עכעלגעמ רעּבָא ערעווש ַאזַא ףיוא

 רקיע רעד ןוא שידירוי ןופ געוו םעד ,געוו ןרעצריק ַא ןוא ןרעגנירג ַא ןּבילקעג

 ןטנערוקנָאק עשידיי ןופ ןטַײקכעלגעמ יד ןוא טכער יד ןצענערגַאּב שיטקַאפ

 :וצקעװַא ןעװעג זיא ןלױּפ ןיא ןטימעסיטנַא יד ןופ ליצ רקיע רעד |

 ןלָאז עכלעוו ,םיאנּת ערעװש ענױזַא ןיא טנערוקנָאק ןשידיי םעד ןלעטש

 =נָאק וצ רעווש רעייז תוחפה: ;לכל זיא ,ךעלגעממוא טינ ּביוא ,םיא רַאפ ןכַאמ

 | .ןדיי:טינ םעד טימ ןרירוק

 =צג תוחוּכ עלַא טימ ןלױּפ ןיא םזיטימעסיטנַא רעד טָאה רעבירעד

 וא סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע ענַײז עלַא ןופ ןדיי םעד ןּפוטשוצסױרַא טּבערטש

 .שנַײז ןוא דלעפיסטעּברַא ןַײז רָאג זיּב ןפוא ַאזַא ףיוא ןרעלעמשרַאפ וצ

 ,ןטַײקכעלגעמ:הסנרּפ

 ןעמ טָאה ,ליומ ןופ טױרּב ןסיּב ןטצעל םעד ןדיי ייּב קידנסַײרסױרַא

 =נָאק רעייז ןופ ןרעװ וצ רוטּפ ןוא דנַאל ןופ ןּבַײרטרַאפ וצ יז טפָאהעג

 | | ..!ץנערוק
 .,ךיז ןַײז וצ הדומ טַאהעג ארומ ןיײלַא ךיז רַאפ ןליפַא רעּבָא טָאה ןעמ

 ןעמ ןוא ,הוושּב הווש ןדיי םעד טימ ןרירוקנָאק וצ ךַאװש וצ זיא ןעמ סָאד

 טינ עטשרמולּכ יד רעּביא "עיגָאלָאעדיא, עצנַאג ַא ןפַאשעג רעּבירעד טָאה
 טינ ןוא רעגנוה ןופ ןייגסיוא קידנלעוו טינ ,עכלעוו ,ןדיי ןופ טַײקכעלרע

 רעצנַאג רעד ןעגנַאנעגכרוד טנאק רענליװ ןכרוד םעד ץוח זיא המחלמ רעד רַאפ 5
 | .דנַאלשטײד ןוא דנַאלסור ןשיװצ לדגַאה .טיזנַארט
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 ךרוד ץַאלּפ ןפיוא ךיז ןטלַאהוצנַײא טכוזעג ןּבָאה ,ןפיױלטנַא וצ ןיהואוו קידנּבָאה

 ,ןפלָאהעג טינ ךיוא טָאה סָאד ואװ ,ןוא חװר ןלַאמינימ טּפָא ,םעגיילק רעײז ַא

 םעד ןיא .תורוחס יד ןופ טעטילַאװק:תוכיא ערעגרע ןַא ךרוד רשפא לָאמַא

 עכעלרע טינ יד ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ יד סָאד ,טגָאזעג טינ ןעמ טָאה לַאפ ןטצעל
 2נֵא ןייק ךיז רַאפ טָאה סָאװ ,ןדיי םעד טגניוװצ ןדיי:טינ יד דצמ ץנערוקנָאק

 ןעמ ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,רשיה:ךרד ןופ ןײגוצּפָארַא לָאמַא ךיוא ,טיג הרירּב רעד

 ןקַאילַאּפ עמערָא יד טגניװצ טַײקכעלרעמוא עשידיי יד סָאד ,טהנעטעג טָאה

 .י!ןדיי םעד ןגלָאפרַאפ וצ ךעּבענ
 :רַאפ ןוא טשירפרַאפ ,טַײנַאּב ןטימעסיטנא עשיליוּפ יד ןּבָאה ױזַא

 ןוא טעּברַא רעשידיי ףיוא 'טָאקיַאכ, ןופ לטימ ןשירָאטסיה םעד טפרַאש

 ?לג רעד ךרוד םעדָאפ רעטיױר ַא יװ ךרוד טײײג רעכלעוװו ,תורוחס עשידייו

 טײטשרַאפ ,ךיוא ןוא םוטעמוא ןטַײצ עלַא ןופ םזיטימעסיטנַא םעד ןופ עטכיש

 .,!ןלױּפ ןיא ,ךיז

 ,5066) 40 :ןגָאגַאמעד עשיטימעסיטנַא יד ןופ גגוזָאל רעד רעטנוא
 ךיז טָאה (ענעגייא ךָאנ םענעגייא ןַא וצ רענעגייא ןַא) 8640 קס פשס)6 !"

 טָאה עכלעװ ,,807601}" עיצַאזינַאגרָא עטגַײװצרַאפ :טיירּב ַא טעדנירגעג
 ?טפַאשטריװ ריא ןכַײלגסױא טלָאװעג קַאלשרעטנוא ןשיטימעסיטנַא םעד טימ

 ?ביא ןליפַא םיא ןוא טנערוקנַאק ןשידיי םעד יּבגל טַײקיטרעװרעדנימ עכעל

 | ...ןרטּפ ןצנַאג

 נַאגרַא?םָארגָאּפ עטוג ַא ראפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא יד

 ןגעװטסעדנופ ;תיּבה:לעּב ןכעלרע ןייק טינ ןוא ןטכעלש ַא רַאפ רעּבָא ,עיצַאז

 ןטכיש עטסטײרּב יד ןופ רָאנ טינ ןרָאװעג טציטשרעטנוא "יֵָאװזָאר , רעד זיא

 ,תמא .ןעגנוריגער עלַא טעמּכ ןופ ךיוא רָאנ ,טּפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ןופ

 םעד טַאהעג טָאה סָאװ ,רעקיצנײײא רעד ןעוועג ןזיא יקסרַאקיס לַארענעג רעד

 רענעפָא ןַײז רַאפ ,'יֵאװזָאר, םעד ןסילש וצ ,רעטסינימ:רעימערּפ סלַא ,טומ

 ןרָאװעג םעדכָאנ רע זיא םעד תמחמ רשפא רעּבָא ;ןטַײקיטעט רעשימָארגָאּפ
 ןטלעז םעדכָאנ סעדער עכעלטנפע ענַײז ןיא טָאה ןוא תבושת:לעּב ַא

 ,םזיטימעסיטנַא ןַײז ןכיײרטשרעטנוא וצ לַאפ םעד ןזָאלעגכרוד

 בורייּפ:לע ןוא טרירעלָאט ןּבָאה ןעגנוריגער עשילױּפ עלַא רָאנ טינ

 ןטַארקָאמעד עצראווש יד עכלעװ ,עיצַאטיגַא:טָאקיַאּב עסיירּב יד טציטשעג

 גער יִד ,ייז רָאנ ,ןדיי ןגעק טריפעג ןּבַָאה (המודכו סעקעדַאכ ,סעקעדנע)
 -רַאפ רעטנוא טָאקיַאּב ןשימַאנָאקע ןַא ךיא טריפעג ןּבָאה ךיז ַײּב ,ןעגנור

 ןעמענ ןוא ןדליש ענעדייש
 םיתמה-.תיחּת םעד ךָאנ רָאי רָאּפ עטשרע יד ןיא ןיוש ןענַײז ,לשמל ,ױזַא

 טַײקשתיּבילעב רעלַאנומָאק ןוא רעשהכולמ רעד ןופ ןלױּפ ןופ ןייטשפיוא

 רעטסערג רעד ןוא עטלעטשעגנָא עשידיי עלַא טעמּכ ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא



 רעד ןופ טַײצ רעד רַאפ קיטעט ןעװעג ןטרָאד ןענַײז עכלעװ ,רעטעּברַא לייט

 | יה .המחלמ:טלעוו

 ןוא עטלעטשעגנָא עשידיי ןופ לָאצ יד ןעוװעג זיא סיורג סרעדנוזַאּב

 ךיא ןוא שטיװעלימכַאר ר"ד טנַײרפ ןַײמ ואוו ,טנַאק רענליו ןיא רעטעּברַא

 רעטנזיוט עיצַארטסינימדַא רעד ןיא ןוא ןענַאּב יד ףיוא טכַארּבעגנַײרַא ןּבָאה

 עשידיי לָאצ יד ,ךיז טכוד רימ יװ ,ןעװעג ךיוא זיא ךרע-יפל סיורג !ןדיי

 עכעלטפַאשהכולמ ןוא עיצַארטסינימדַא רעד ןיא רעטעּברַא ןוא עטלעטשעגנָא

 1; ."תולג ןשיכַײרטסע , םעד ןיא ןעגנומענרעטנוא

 עטלעטשעגנָא ןוא תוכָאלמ:ילעּב ,רעטעּברַא עשידיי עלא עקיזָאד יד טעמּכ

 סעּברַא רעײז ןופ ןרָאװעג טּפוטשעגסױרַא ןָא ּביױהנָא ןופ רָאג ןיוש ןענַײז

 עקיזָאד יד רָאנ טינ ןענַײז םייס ןטײװצ ןופ טַײצ רעד רַאפ .דלוש םוש ןָא

 ןסיּב ןטצעל םעד ןסירעגסיױרַא טָאה ןעמ ןעמעװ ַײּב ,ןשטנעמ עקידלושמוא

 ןענַײז סָאװ ,יד וליּפַא רָאנ ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא טינ קירוצ ,לױמ ןופ טיורּב

 טּפוטשעגסױרַא זַײװכעלסיּב ךיוא ןענַײז ,טעּברַא רעד ַײּב ןּבילּברַאפ ןעװעג ךָאנ

 .יוטדערעגּפָא ןיוש זיא עַײנ ןעמעננָא ןופ ; ןרָאװעג -

 זיא עכלעוו ,ןליוּפ ןיא עסַאמ רעשידיי רעד ּפאלק ןטסקרַאטש םעד

 טָאה ,טמערָארַאפ קרַאטש ןעװעג המחלמ :טלעװ רעד ךָאנ ךיוא ױזַא ןיוש

 :לעװ ןיא ,ןעגנוריגער עשיליוּפ יד ןופ קיטילָאּפ עשיטסיטַאטע יד טגנַאלרעד

 טנעָאנ ױזַא ךיז טָאה ןזַײרק עסיוועג ןופ םזילַאיצָאס רעשירָאטַאמַא רעד רעכ

 םעד טימ רעדָא קיטילָאּפ רעלַאיצַאס רעשיטימעסיטנַא רעד טימ טרירַאּב

 םענײא ןלײטוצּפָא יז ןעװעג ךעלגעממוא זיא סע סָאד ,"םָארגָאּפ ןליטש,

 .י!ןרעדנַא םעד ןופ

 / זיא יז ליײו ,טקידעשעג רעװש ױזַא קיטילָאּפ עקיזָאד יד טָאה ןדיי

 *עסיטנַא-ּבָארג ַא ףיוא ןוא ןעגגוריגער יד ךרוד ןרָאװעג טריפעגכרוד

 | | ןפוא ןשיטימ

 רקיע רעד ךעלדעש ןַײז םזיטַאטע רעד ןָאק ןליוּפ ןיא ןדיי:טינ ןופ

 ןָאק ללכּב הכולמ רעד רַאפ ;רעמענרעטנוא עלעודיווידניא עטַאװירּפ יד רַאפ

 .טּפַאשטריװ עלעװלָאװ ןייק טינ ַא סלַא רשפא ךעלדעש ןַײז רָאנ רע |

 םינּפ:לּכ:לע רע זיא תוכָאלמ:ילעּב ןוא עטלעטשעגנָא ,רעטעּברַא יד רַאפ = -

 עטַאװירּפ יד ןופ רעדָא טפַאשטריװ רעלעודיווידניא רעד ןופ רעגרע טינ

 ?לעּב ןטַאװירּפ ַא ןופ רעּביא טייג גנומענרעטנוא ןַא ןעוו ,לַײװו ,םיּתּב:ילעּב

 ;ןטיּבעג ךיז טָאה תיּבה:לעּב רעד--ײז רַאפ סָאד טסיײה ,הכולמ רעד וצ תיּבה

 רערעגרע ןייק טינ סיוועג ךָאד זיא ,עלערוטלוק ַא זיא יז ּביוא ,הכולמ יד

 ייי רערעסעּב ַא רָאג רשפא --ןוא רעמענרעטנוא ןטַאװירּפ םעד ןופ תיּבה:לעּב

 רעד וצ גנַאגרעּביא רעד זיא רעמענרעטנוא ענײײלק יד רַאפ וליפַא ןוא

 ,רעלַאּפָארטסַאטַאק ןייק טינ ךיוא רעּבָא ,רענעשנואוועג ןייק טינ םגה ,הכולמ
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 יד ןיא בור:יּפ:לע ןּבַײלּברַאפ ,עטלעטשעגנָא ןוא רעטעּברַא יד יװ ,ייז לַײוװ

 רָאנ ,ןיז טײטשרַאפ ,םיּתּבילעּב סלַא טינ ,רעטַײװ ףיוא ןעגנומענרעטנוא
 | .עטלעטשעגנָא סלַא:

 רעדָא טריזיטַאטע ןענַײז עכלעװ ,רעּבָא ןעגנומענרעטנוא עשידיי ןופ
 רעטעּברַא עשידײ עלַא טעמּכ ןענַײז ,ןרָאװעג טכעלטּפַאשהכולמרַאפ
 ,הַײװכעלסיּב ואװ ןוא לָאמַאטימ ואװ ,עטלעטשעגנָא ןוא
 !לָאמ עלַא רַאפ לָאמנײא סַאג ןפיוא ןרָאװעג ןפרָאװעגסיױורַא

 +ןטײװצ ןופ טַײצ רעד רַאפ תוחפה:לכל ,ןלױּפ ןיא ןדיי ןּבָאה רעּבירעד

 :ָאמ יד ןיא ךיוא יו ,ןעגנומענרעטנוא עקיזיר עכעלטפַאשהכולמ יד ןיא ,,םייס:
 טזומעג ךיז ןּבָאה ןוא ןריזירַאטעלָארּפ ךיז טנָאקעג טינ ןלָאּפָאג
 -רַאפ ןעװעג ָאד יײז רַאפ זיא טעּברַא ןופ געװ רעד :ןריזירעּפואַאּפ
 ..!תובדנ ןטעּב ןוא רעּפעלש -- ןרעװ טזומעג ןּבָאה יז ,ןסָאלש

 ,ןרָאװעג טריזיטַאטע לדנַאה ןוא עיצקודָארּפ עצנַאג יד ןליוּפ ןיא טלָאװ
 רעדייא ,רעלַאפָארטסַאטַאק ךס א ןעװעג ןדיי עשילױּפ יד ןופ עגַאל יד טלָאװ
 סָאװ ,לדנַאה ןוא עירטסודניא ןופ לייט רעד ךיוא רעּבָא ,..דנגַאלסור ןיא
 ןדיי לָאצ עסיורג ַא רעייז טָאה ,ןרָאװעג טכעלטּפַאשהכולמרַאּפ ןלױּפ ןיא זיא
 םעד ךרוד ךיוא ױזַא םעד רָאג זיּב קידנרעלעמשרַאפ ,טכַאמעג ברחומו בורח
 :?טעּברַא ןטגנערַאפ קרַאטש טָאקיָאּב ןכעלטּפַאשהכולמ ןוא ןכעלטּפַאשלעזעג
 ! דלעפ

 :ַארַאּפ ַא ןפַאשעג רעטעּברַא עשידיי רַאפ ןפוא ַאזַא ףיוא ךיז טָאה סע
 עלענַאיסעפָארּפ ערעײז ןופ דוסי ןפיוא קידנעייטש ,סָאד ,עגאל עלַאסקָאד
 :קעלַאק םעד ןפמעקַאּב תוחוּכ עלַא טימ טפרַאדַאּב בגַא יז ןּבָאה ,ןסערעטניא
 רעײז ןופ יײז ןפרַאװּוצסױרַא ןקָארשעג יײז טָאה רעכלעװ ,ןלױּפ ןיא םזיוויס
 עלַא טימ ןציש - ןוא ,טיונ ןוא רעגנוה ףיוא ,סַאג ןפיוא טַאטשרַאװ:סטעּברַא
 :רָאפ ךיז טימ טָאה עכלעוו ,טַײקשיתּבה:לעּב עלעודיוװידניא עשידיי יד תוחוּכ
 ,.!דלעפ:סטעּברַא ןקיצנייא רעײז טלעטשעג

 יד ןיא רעטעּברַא עשידיי יד ןופ קילגמוא םעד ןוא טנלע םעד טימ
 ךיז 1924 רָאי ןיא טַײקכעלגעמ יד טַאהעג ךיא ּבָאה ןקירּבַאפ עטריזילָאּפָאנָאמ
 ערעכיז ןופ ךמס ןפיוא יונעג ןינע ןצנַאג םעד ןוא ןענעקַאּב וצ רעטנעענ
 ךיא .םשור ןקידלַאװג ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה סע ,ןשרָאפוצסױא ןטקַאפ
 :ןצנַײא ,ןקעלק ןלעװ תוחוּכ עכַאװש ענַײמ ליפיוו ףייא ,ןסָאלשַאּב ןַאד ּבָאה
 עיצקַא עשיגרענע ןַא םייס ןיא ןּבײהנָא ןוא רעטעּברַא יד רַאפ ךיז ןלעטש
 ,טכער ערעייז רַאפ

 ןלָאז סָאװ ,םיטרּפ ןּבעגרעּביא ָאד ךיא ליװ עיצקַא רעקיזָאד רעד ןגעו
 ?תונמחרּבמוא םעד ןוא רעטעּברַא ןשידיי יד ןופ עגָאל עזָאלצוש יד ןטכַײלַאּב
 .טכַאמ-לָאּפָאנָאמ רעד דצמ יײז וצ ךיז ןעמענַאּב ןקיד
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 רעטעּברא עשידיי יד ןופ עגַאל יד רקיע רלד טשרָאפעגסיױא ּבָאה .

 ןטלמַאזעג ןײלַא ךיא בָאה ןלַאירעטַאמ יז ,ןקירּבַאפ=לָאּפָאנָאמ=קַאּבַאט יד ףיוא

 :רָא יד טלעטשעגוצ קידריװסנעּביל רימ טָאה ןלַאירעטַאמ עקיטכיוו לייט א
 .עשרַאװ ןיא "דנוּב , ןופ עיצַאזינַאג

 ַא ןעוועג זיא ,ןעמוקַאּב ּבָאה ךיא ןכלעוו ,טנעמוקָאד רעטשרע רעד

 ַא ןיא סנירעטעּברַא עשידיי עּפורג רעסיורג ַא ןגעװ (טח1056/4) גָאלשרָאפ

 ךוא עטסנײר יד, סלַא טריזירעטקַארַאכ ןרעוו עכלעװ ,קירּבַאפ רעװעשראו

 ?עטעּברַא ,/טקנוּפדנַאטש ןשינעמכַאפ ןופ ןה ןוא ןשילַארָאמ ןופ ןה ,עטסעּב

 .םוא ןטעּברַא טינ ןּביױלרעד ייז לָאז ןעמ סָאד ,רעּבָא ןרעדָאפ סָאװ ,סניר

 ױזַא ,ךָאװ ןטימ ןיא ןהעש:רעּביא ןיא טַײצ עקידתּבש יד ןטעּברַאּפָא ןוא תבש

 ןקידרעירפ םעד ַײּב עיצַאזילָאּפָאנָאמ רעד רַאפ טריפעג ךיז טָאה סָאד יװ
 =סױרַא ּבָארג ייז טָאה טכַאמלָאּפָאנָאמ יד ,(שטיװעקַאילָאּפ ,ךיז טכוד) תיּבה:לעּב

 .קירּבַאפ רעד ןופ ןפרָאװעו
 ןופ דליּב ךעלקערש ַא טקעלּפטנַא רימ רַאפ ךיז טָאה זַײװכעלסיּב

 ןליוּפ ןיא ןקירּבַאפײקַאּבַאט יד ןיא עסַאמ:רעטעּברַא רעשידיי רעזָאלצוש רעד

 =הכולמ םעד ךרוד ןקירּבַאפײקַאּבַאט יד ןעמענרעּביא ןופ טנעמָאמ םעד ַײּב
 .ןעמענרעּביא םעד ךָאנ דלַאּב ןוא לָאּפָאנָאמ

 ,סעשזנַארּב ערעדנַא ךס ַא בגַא יװ ,ןלױּפ ןיא עשזנַארּבײקַאּבַאט יד

 פד ןעגַײז המחלמ רעד רַאפ ,ןדיי טלקיװטנַא קרַאטש ןוא טעדנירגעג ןּבָאה

 ץנַאג ןיא טּבילַאּב ןוא טײרּפשרַאפ ןעוװעג ןעגנוטעּברַאסױאײקַאּבַאט עשיליוּפ
 .חרזמ:לטימ ןוא הרומ ןטַײװ ןופ ךעלעקניװ עטסטַײװ יד ןיא זיּב דנַאלסור

 טּבעלעג ןּבָאה ןקירּבַאפײקַאּבַאט ,עשידיי:טינ רעטעּפש ןוא ,עשידיי יד םורַא

 לעֹּב ,עטלעטשעגנָא ,רעטעּברא רעטנזוט רעקילדנעצ טיורּב טַאהעג ןוא

 .םעדצוח טגעלפ הכולמ יד .המודכו ןוענָאיסימָאק ,רעלדנעהגיילק ,תוכָאלמ

 ,םינימה:לּכמ לָאצּפָא:רעַײטש סלַא ,לּבור ןענָאילימ רעקילדנעצ ןענידרַאפ

 .עשידיי ןיא רקיע רעד ןענופעג ךיז ןּבָאה ןקירּבַאפײקַאּבַאט יד לַײװ

 רעטעּברַא עשידיי ךיוא ןעמונעגפיוא רעּבירעד ןטרָאד טָאה ןעמ ןוא טנעה

 ןקירּבַאפ עקיזָאד יד ףיוא רעטעּברַא עשידיי לָאצ יד זיא ,עטלעטשעגנָא ןוא

 שקַאּבַאט רעװעשרַאװ יד ףיוא ןּבָאה ,לשמל ,ױזַא ;עסיורג ַא ךרע:יפל ןעװעג

 .קסירּב ןיא ;700 ויּב ענליוו ןיא ;רעטעּברַא עשידיי 1250 טעּברַאעג ןקירּבַאּפ

 ןילּבול ,עדיל ,קסיװָאקלָאװ ,קעדורגָאװָאנ ,ןירּבָאק ,ינַאשזורּפ ןיא }400 זיּב

 =רַאעג ךיוא ןּבָאה ןלױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש קילדנעצ עכעלטע ךָאנ ןוא
 ןענַײז רקיע רעד .עטלעטשעגנָא ןוא רעטעּברַא עשידיי לָאצ עסיורג ַא טעּב

 ןענופעג יז ןשיװצ ךיז ןּבָאה סע רעּבָא :ךעלקירּבַאפ עניילק ןעוועג סָאד
 ךיא יקסוועשערעש ןופ קירּבַאפ עטסואווַאּב יד ,לשמל ,יוװ ,עסיורג ץנַאג ךיוא

 .,ךיז טכוד ,זיא ןקירּבַאפ עקיזָאד יד ןופ רעטעּברַא עשידיי יד ןגעוװ ,ענדָארג
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 יד ןעװעג ללכּב ןענַײז יײז סָאד ,יד יו ,גנונימ רעדנַא ןײק ןעװעג סינ
 | !רעטעּברַא עטריציפילַאװק:טסעּב ןוא עטסעצ

 ןסָאלשעג ןקירּבַאפ בור רעד זיא לָאּפָאנָאמקַאּבַאט םעד ; ןריפגילא םַײּב
 טינ יד .סַאג ןפיוא ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא רעטעּברַא עשידיי יד ןוא ןרָאװעג
 ןענַײז םורַא ױזַא ןקירּבַאֿפ;לָאּפָאנָאמ יד ןיא ןעמונעגפיוא ןעמ טָאה עשידיי
 ןּבילבעג עטלעטשעגנָא ןוא רעטעּברַא עשידיי 22,000 לָאּפָאנָאמ םעד ּבילוצ
 !טיורּב ןָא

 :ָאנַאמקַאּבַאט ןגעװ ןעמונעגנָא טָאה םייס רעד סָאװ ,ץעזעג םעד ןיא
 עטריזילָאּפָאנָאמ יד ןופ רעטעּברַא יד סָאד ,שינערָאװַאּב ַא ןעװעג זיא ,לָאּפ
 ןקירּבַאפ עכעלטפַאשהכולמ יד ןיא רעטַײװ ןּבַײלּברַאפ ןענָאק ןקירגַאפײקַאּבַאט
 ביוא ,עיצַאסנעּפמָאק עקידמישדח :סקעז ַא ןעמוקַאּב יז רעדָא ,טעּברַא ףיוא
 :סימ תמחמ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא קירּבַאפ יד ןעוו ןדַײס ,ּפָא יז טגָאז ןעמ
 קירּכַאּפ ַא ףיוא ןכַאמ יװ ױזַא !קירּבַאפ רעד ןופ רעמיטנגייא םעד ךצמ ןכיורּב
 טָאה ,גנירג רעייז ןעוועג זיא ןרעלעפ ערַאטינַאס ןגעוו ,לשמל ,לָאקָאטָארּפ ַא
 טיג רעטעּברַא יד ןוא ןקירּבַאפ לָאצ עסיורג ַא "טרידיווקיל, ןפוא ַאזַא ףיוא ןעמ
 ןויוועגפיוא טָאד ּבָאה ךיא יװ ,ןקירּבַאפ ךס ַא ןיא ,גנוקידעשטנַא יד טלַאצַאּב
 :ָאנָאמ ןעגַײז יז יװ ,םעדכָאנ ןעמ טָאה ,םייס ןופ עיסימָאק,ץנַאניפ רעד ןיא
 יד ןופ (לָאצ יד ןרענעלקרַאפ) ,עיצקודער, ַא טרעלקרעד ,ןרָאװעג טריזילָאּפ
 רעטעּברַא עשידיי עלַא טעמּכ ןפרָאװעגסױרַא ןעמ טָאה ַײּברעד .,רעטעּברַא
 !ןעמונעגנָא קירוצ ןגרָאמ ףיוא ןעמ טָאה עטצעל יד ןעשידיי טינ 4-3 ַא ןוא

 ףיוא ןטַײּבסױא ןעמ טגעלפ רעטעּברַא עשידיי עטריציפילַאװק טוג יד
 עשידיי יד ןסײה ןטלעז טינ ןעמ טגעלפ ַײּברעד !ףרָאד ןופ םירעיוּפ עטושפ
 ,לשמל ,ךיז ןײגַאּב וצ יװ ,רעטעּברַא:ץרַאװש עקיזָאד יד ןענרעלסיוא רעטעּברַא
 ...רעטעּברַא עשידיי ןָא ןענישַאמ יד טימ

 טינ סָאד ,רעד ןעװעג זיא ?קיטילָאּפ , ןימ ַאזַא ןופ אצוי:לעופ רעד
 ףיא ןענַײז לָאּפָאנָאמ םעד ןריפנַײא םעד ךָאנ םורַא רָאי ַא ןיא יװ רעטעּפש
 -ןּבילּבעג רעטעּברַא עשידיי 1200 רעּביא ןופ ןקירּבַאּפײקַאּבַאט רעװעשרַאװ יד
 :רַא עשידיי לָאצ יד זיא ענדָארג ןיא ,קילדנעצ רָאּפַא - ענליוו ןיא !ַײרד
 ! ו"זַאא װ"זַאא רענעלק ךס ַא ןרָאװעג רעטעּב;

 ;:טּפױה רעד ןיא ןוא םייס ןיא ןיוש ךיא ּבָאה טַײצ רעקיזָאד רעד ןיא
 רעקידרעטַײװ רעד ;וקעציו א ןּביוהעגפיוא לָאּפָאנָאמ;קַאּבַאט ןופ עיצקעריד
 טריפעג ןיוש ןיא ןקירּבַאפיקַאּבַאט יד ןופ רעטעּברַא עשידיי ףיוא םָארגָאּפ
 ןיוש ןיא ,קידנגָאז תמא םעד .ָאּפמעט ןקידכעלעמַאּפ ַא ןיא רעּבירעד ןרָאװעג
 ,ןקירּבַאפ עקיזָאד יד ףיוא רעטעּברַא קינײװ רעייז ןּבילּבעג טסלָאמַאד

 ;עשטנַא יד ןלָאצוצסיױא טקעיָארּפ ַא םייס ןיא ןגָארטעגנַײרַא ּבָאה ךיא
 ענעסָאלשעג ןטנַאקירּבַאפ יד דצמ ןכיורּבסימ תמחמ יד ןופ רעטעּברַא יד גנוקיד
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 ךטכעלש רעייז בגַא םעד ןופ ןיז רערָאלק רעד יא ,רשוי רעד יא .ןקירּבַאפ
 ,טרעדָאפעג סָאד ןּבָאה לָאּפָאנָאמ:קַאּבַאט ןגעוו ץעזעג

 =קַאּבַאט ןופ רָאטקעריד:טּפױה םעד וצ טעדנעװעג רעירפ ךיז ּבָאה ךיא
 =עג ןָאטעגּפָא זיא טָאװ ,הלװע יד ןקיטַײזַאּב וצ גָאלשרָאפ ַא טימ לָאּפָאנָאמ
 ךיז טָאה רָאטקעריד רעד ;געװ ןװיטַארטסינימדַא ןפיוא ,רעטעּברַא יד ןרָאװ
 ,ןטנַאקַאּב ןטוג ַא םענַײמ וצ טעדנעװעג ןַאד ךיז ּבָאה ךיא .טגָאזעגּפָא ןופרעד
 ןטנבהַאּב= טוג םינינעײקַאּבַאט יד ןיא ןוא ןקידנעטשנָא ןַא רעייז ,קַאילָאּפ ַא
 =ץעג עיצַאזילעװָאנ ןַײמ ןופ טקעיָארּפ םעד טָאה רע .הצע ןַא ןגעװ ,ןשטנעמ
 רעד טימ טקעיָארּפ םעד ךיא ּבָאה ךמס םעד ףיוא .טעדנירגַאּב טוג רַאפ ןענופ
 קעלַאטרַאמ רעד ואוו ,םייס ןיא ןגָארטעגנַײרַא ?ָאלָאק, ןופ גנוציטשרעטנוא
 .םייס ןופ עיסימָאק:סנַאניפ רעד טקישעגרעּביא סָאד טָאה

 יד סָאד ,ןפלָאהעגוצ רימ טָאה ה"ע גיטסָארּפ השמ טַאטוּפעד רעד
 ,טַארעּפער ןקיזָאד םעד ןּבעגרעּביא רימ לָאז עיסימָאק:סנַאניפ

 'עיסימָאק-סנַאניפ רעד ןופ רעציזרָאפ םעד טימ ַײּברעד טַאהעג ּבָאה ךיא
 ַאזַא ,םייס ןוּפ ןטַאטוּפעד עטסגילק ןוא עטסקיאעפ יד ןופ םענייא ,ָאקריּב 'ה
 ; גָאלַאיד

 ףרעּביא לָאז ךיא סָאד ,ןגעקַאד טשינ ריא טָאה !רעציזרָאפ 'ה; :ךיא

 ךיא םגה ,עיסימָאק:סנַאניפ רעד ןיא טקעיָארּפ ןַײמ ןְופ טַארעּפער םעד ןעמענ
 ?"דךילגטימ ריא טינ ןיּב

 =עפער ןלעװ סָאד טלָאז ריא סָאװ ּבילוצ ,ןַײא טינ עז ךיא ,, :ָאקריּב 'ה

  ךיִּב ךיא !ןלַאפכרוד טעװ טקעיָארּפ רעד סָאד ,קּפוסמ ןעד ריא טַײז  ןריר
 ,.!"רַאפרעד ןַײז בורע ךַײא ןעק ךיא סָאד ,רעכיז טַײװ יױזַא ,רעכיז ןַײרעד

 !"ןרעטש וצ טינ רימ ךָאד ךַײא טעּב ךיא !רעציזרָאפ 'ה, ; ךיאי
 =ןגרַא עכעלטניײװעגרעסיוא ריא טָאה אמּתסמ, :(שינָאריא) ָאקריּב 'ה

 | .י!"רעכיז ױזַא טַײז ריא ןעו ,ןטנעמ
 | !"ָאימ ; ךיא

 ןַײמ וצ .טַארעפער ןַײמ וצ טיירגעגוצ ךעלדנירג ןוא טוג ךיז ּבָאה ךיא
 .הלווע עּבָארג ַא ןקיטַײזַאּב וצ בורּפ ןַײמ ןגעק ןענַײז גנורעדנואווַאּב רעסיורג
 ףטימ ןטָארטעגסױרַא ףרַאש ,רעטעּברַא יּבגִל ןעגנַאגַאּב זיא טכַאמ יד עכלעוו
 רד ןופ רעריפ רעטסואוװַאּב ַא ךעלדיירד ןוא ךעלציּפש עלעמרָאפ עטסוּפ
 עדיײּב .ה .ד ,"עינעלָאװזיװ, ןופ רעריפ רעטלַא ןַא ךיוא ןוא ".ס .ּפ ,5,
 !עיסימָאק:ץנַאניפ רעד ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ רעיײטשרָאפ:טּפױה
 ןטסילַאיצָאס יד ןּבָאה עיסימָאק רעד ןופ לגילפ ןטכער םעד טימ םענייאניא
 !ןפרָאװעגּפָא טקעיָארּפ ןַײמ

 טרעדָאפעג ּבָאה ךיא יװ ,םעדכָאנ ןוא ,ןגָאלשעגרעדינ ןעוװעג ןיּב ךיא
 ב טגָאזעג ךיא ּבָאה ,םייס ןופ םונעלּפ ןפיוא םוטָאװ.סטַײהרעדנימ ַא רימ רַאפ
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 עטצעשעג יד ךיא קנַאד רעטעּברַא עטלװעַאּב יד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא, -
 . .גנוציז יד ןזָאלרַאפ ּבָאה ןוא ..."עיסימָאק רעכיוה רעד ןופ רעדילגטימ

 ,זדנָאיסק ַא ,טַאטוּפעד רעטנַאקַאּב ַא ךימ טנגעגַאּב רעטעּפש געט עכעלטע

 ;רימ וצ טגָאז ןוא רעריפ:לדער רעשיקעדַאכ ַא

 ּבָאה ךיא :טקעיָארּפ:ץעזעג רעַײא ןפרָאװעגּפָא טסיזמוא ןּבָאה רימ, --

 טָאה ריא עכלעװ ףױא ,הלװע עקיּבלעז יד סָאד ,טסואוװרעד טשרָאקָא ךיז

 עגונּב ךיוא ןרָאװעג ןעגנַאנַאּב ןיא ,רעטעּברַא עשידיי עגונּב טגָאלקַאּב ךיז
 העדּב רעּבירעד ּבָאה ךיא ;טנַאק רענזױּפ ןיא רעטעּברַא עשילױּפ ערעזנוא

 ..."ַײב סָאד ןופ טקעיָארּפ:ץעזעג רעַײא ןגָארטנַײרַא

 :טרעפטנעעג ףיורעד ּבָאה ךיא
 :ַאמ ענַײמ ;ןעמָאנ םענעגײא רעַײא רעטנוא עקַאט סע טכַאמ ןוא , --

 ."טסניד וצ ךַײא ןעייטש ,ייז טפרַאד ריא ּביוא ,ןלַאירעט/

 ןעװעג םיּכסמ טָאה זדנָאיסק רעד

 :עג טָאה טקעיָארּפ רענעפרָאװעגּפָא ןַײמ ןעוו ,םייס ןופ םונעלּפ ןפיוא

 טצדגעװעג סעיצקַארפ:םייס עלַא טעמּכ ךיז ןּבָאה ,ןרעװ טכַארטַאּב טפרַאד

 עַײנ ןרָאװעג טסואװַאּב ןענַײז סע תויה :גָאלשרָאפ ַאזַא טימ קעלַאשרַאמ םוצ

 ןינע םעד קעלַאשרַאמ םעד סעיצקַארפ עלַא ןטעּב ,רעטעּברַא יד עגונּב ןטקַאפ

 וצ לָאמַאכָאנ סעיסימָאק:טטעּברַא עכעלטנפע ןוא :סנַאניפ יד ןקישוצרעּביא

 | ,ןטכַארטַאּב
 רעקיּבלעז רעד - ןוא ןעװעג םיּכסמ ףיורעד טָאה קעלַאשרַאמ רעד

 ?סנַאניפ רעד ןיא רעירפ ןלַאפעגכרוד סואימ ױזַא זיא רעכלעװ ,טקעיָארּפ

 ;ציא זיא ,(םויה:רדס םוצ םיא רעּביא ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא ןעמ) עיסימָאק

 :רעדנביוא עדײב ןיא דחא:הפ ןרָאװעג ןעמונעגנָא רעט

 ןוא םײס ןכרוד ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא זיא רע !סעיסימָאק עטנָאמ

 עג יד ןעמוקַאב ! טפרַאדַאּב ןיוש ןּבָאה רעטעּברַא עטלװעַאּב יד ןוא טַאנעס
 ,גנוקידעשטנַא עטרַאג

 עטגרָאזַאּב עּפורג ַא םייס ןיא רימ וצ ןעמוק ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא

 קיננעיזד, ןיא סָאד ,רימ ןזַײװַאּב ןוא רעטעּברַא עטגערעגפיוא:קרַאטש ןוא

 ןרָאװעג טקורדענּפָא זיא ,ןצעזעג עלַא טקורדעג ןרעװ סע ואװ ,"װַאטסוא
 ןעמונעגנָא זיא רע יװ ױזַא ,גנוקידעשטנַא ןגעװ ץעזעג רעטנָאמרעדנּבױא רעד

 "גנונעדרָארַאפריפסיוא , ןַא םיא וצ - ןוא טַאנעס ןוא םײס ןכרוד ןרָאװעג

 וצ ץעזעג ןצנַאג םעד טכַאמ עכלעװ ,(10200/24626016 טעאסת800626)

 ;/ברַא עקידנפערטַאּב יד ,ליװ ןעמ ּבױא ,ןָאק ןעמ זַא ,ױזַא ,טשינרָאג
 !ןבעג טינ גנוקידעשטנַא ןשָארג ןײא ןײק רעט

 :יגער יד טָאה ! ןכּתיה , -- רעטעּברַא יד ןעירשעג ןּבָאה -- !"שטַײלטס, -
 ..?"םייס םעד יא ,זנוא יא טרַאנעגּפָא גנור
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 ?םיוא ןגעװ םייס ןופ ןטסירוי עטסערג יד וצ ןפרָאװעג ךיז ּבָאה ךיא

 רענייא :ענעדיישרַאפ ןעװעג ןענַײז ןעגנוניימ ערעיײז ,הצע ןַא ןגעוו ,גנורעלק

 ן"יײנ סָאד ןופ םייס ןיא ןינע ןצנַאג םעד ןּבױהוצנָא; הצע ןַא ןּבעגעג טָאה
 :רַאמ םוצ םעד ןגעװ ןדנעוו ךיז זומ ךיא סָאד ,טניימעג טָאה רעטיײװצ רעד

 ןיא םעד ןגעװ ןגָארטוצנַײרַא ןטַארעג טָאה רעטירד רעד ;םייס ןופ קעלַאש |

 יו .זַא ןוא גנוריגער רעד וצ עיצַאלעּפרעטניא ןַא םייס

 רעימערּפ םעד וצ טעדנעװעג ךיז ּבָאה ןוא טגלָאפעג טינ יז ּבָאה ךיא

 ךעלנעזרעּפ ןַאד ויּב ּבָאה ךיא ןכלעוו ,יקסּבַארג ,דאלװ רעטסינימ:סנאניפ ןוא

 ,טנעקעג טינ

 ,ןינע ןַײמ קידנרעהסיוא ,ןוא ןעמונעגפיוא קידריוװסנּביל ךימ טָאה רע

 :רימ וצ טגָאזעג רע טָאה

 רָאפ ןעמוק זנוא ַײּב סָאד ,סַײנ ַא ךַײא רַאפ סָאד זיא ! רָאטקָאד 'ה, --

 וצ הריתס רעפרַאש ַא ןיא ןעייטש עכלעוו ,"ןעגנונעדרָארַאפ:ריפסיוא; עניוזַא

 ,םינּפ :לּכ:לע .,?ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא ןענַײז ייז ןכלעװ רַאפ ,ץעזעג םעד

 ךיז וצ ןטעּברַאפ ןסײהעג רע טָאה ַײּברעד ."טכערעג ריא טַײז לַאפ םעד ןיא

 ןיא ךימ קינריפנַײרַא ,ןוא רָאטקעריד:טנעמַאטרַאּפעד ןקידנכערּפשטנַא םעד

 ,ןטראו טַײצ עצרוק א ןטעּבעג ךימ רע טָאה ,טעניּבַאק ןטייװצ ןַײז

 ןיא ןטעּברַאפ רעדיוו יקסּבַארג 'ה ךימ טָאה םורַא טַײצ רעסיװעג ַא ןיא

 ןטימ טדערעגרעּביא טַאהעג עלַײװרעד טָאה רע ואוו ,טעניּבַאק ןטשרע ןַײז

 :טגָאזעג רע טָאה ,ךימ קידנלעטשרָאפ ,ןוא ,רָאטקעריד:טנעמַאטרַאּפעד

 :סיוא ר"ד ןטימ םענייאניא ךַײלג חירטמ ךיז טַײז ! רָאטקעריד 'ה

 םעד ןיא ןקורדּפָא יז ןזָאל ,"גנונעדרַארַאפריפסיוא , עקירעהעג ַא ןטעֿברַאוצ

 !"גנונעדרָארַאפ עטלַא יד ןפורּפָא ןוא ?וזַאטסוא קיננעיזד , רעמונ ןטסטנעָאנ
 רעיײז ןעמוקַאּב ףוס:לּכ:ףוס רעטעּברַא יד ןּבָאה ןפוא ןַאזַא ףיוא

 ,,!גנוקידעשטנַא

 ,גננציטשרעטנוא עקילָאמנײא ענײלק א ןעװעג סיוװעג ךָאד ןיא סָאד

 ןעװעג רעטעּברַא עשידיי יד רַאפ זיא רעּבָא רקיע רעד ;ףליה עוויטַאילַאּפ ַא

 ידּכ ,תוחוּכ עלַא ןעגנערטשנָא טזומעג טָאה ןעמ ,טעּברַא ןעמוקַאּב וצ קיטכיוו

 ,ןקירּבַאפלָאּפָאנָאמ יד ןיא ןּבילּברַאפ ךָאנ ןענַײז סָאװ ,רעטעּברַא יד--סנטשרע

 ןקיזָאד םעד ןיא ּבָאה ךיא .ןטרָאד ןופ ןרעװ טקורעגסױרַא טינ רעמ ןלָאז
 לדניװש רעדנַא ןַא ךרוד רעדָא "עיצקודער, ךרוד בּורּפ רעדעי ַײּב טרּפ-

 ?טּפױה יד טרימרַאלַא ףּכיֵּת ןקירּכַאפ יד ןופ רעטעּברַא עשידיי ןּבַײרטוצסױרַא
 רעדָא הריזג יד ךעלטניײװעג טָאה עכלעוו ,לָאּפָאנַאמ:קַאּבַאט ןופ עיצקעריד

 .,טַײצ רעסיװעג ַא ףיוא תוחּפה:לכל רעדָא ,ןפורעגּפָא ןצנַאגניא

  +לפָארּפ יד סָאד ,ןקרעמַאּב ָאד ןרעױדַאּב סיורג טימ ךיא זומ רעדייל
 טינ ךימ ןּבָאה ענליװ ןיא יא ,ענדָארג ןיא יא ןענײארַאפ:ןסַאלק עלענָאיס
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 רימ ןלעטשוצוצ גנורעדָאפ עטרזחעגרעּביא :לָאמליפ ןַײמ ךיוא טציטשרעטנוא

 ..!טליפרעד טינ--רעטעּברַא יד ןגעװ תועידי ערעדנַא ךיוא יו ,עשיטסיטַאטס
 ַא םייס ןיא ןגָארטעגנַײרַא ךיא ּבָאה ןדָאּב ןשירָאטנעמַאלרַאּפ ןפיוא

 רעײז ןופ ךמס ןפיוא טרעדלישעג ּבָאה ךיא ןכלעוװ ןיא ,טקעיָארּפיץעזעג

 ןיא רעטעּברַא עשידיי יד ןופ ענאל עכעלקילגמוא יד לַאירעטַאמ ןסיורג א

 הרוש עצנַאג א טרעדָאפעג ּבָאה -- ןוא לָאּפָאנָאמיקַאבַאט ןופ ןקירּבַאפ יד

 :ַארטנעצ רעד דצמ רעטעּברא עשידיי וצ ךיז ןעמענאּב םעד ןיא ןעגנורעדנע

 ,טכַאמ רעלַאקַאל רעד ןוא רעל

 ,ןעגנורעדָאפ ענַײמ עלַא ןפרָאװעגּפָא טָאה םייס ןופ עיסימָאק:סנַאניפ יד

 יד סָאד ,ןעמונעגנָא ןשינעײל ַײרד עלַא ןיא טָאה יז ןכלעוו ,םענייא ץוח

 ענייק ןופ ןריפ ןזָאל טינ ךיז רָאט רעטעּברא ןעמעננָא םַײּב טכַאמ:לָאּפָאנַאמ

 עשינעמכַאפ ךעלכאז טינ ערעדנַא רעדָא ,עזעיגילער ,עלַאנַאיצַאנ ,עקידנסַאר

 | ! ןוויטַאמ

 רעיײז ןענַײז עכלעוו ,םיטרפ עסיוועג ןבעגרעּביא ַײּברעד זומ ךיא

 | ,שיטסירעטקַארַאכ

 :ץעזעג ןטנַאמרעד ןַײמ עיסימָאק:ץנַאניפ-םייס רעד ףיוא קידנרירעפער

 סָאד זַא ,טסואװַאּב זיא רימ זַא ,טגָאזעג ערעדנַא ןשיװצ ךיא ּבָאה ,טקעיֵארּפ

 רקיע רעד רָאפ טמוק ןקירּבַאפ :לָאּפָאנָאמ יד ןופ רעטעּברַא עשידיי ןבַײרטסױרַא

 ?םײס עטכער ערעדנַא ןוא עשיק",ד 5, עסיװעג ןופ ןעגנורעדָאפ יד טול
 טָאה םעד ןגעװ !סעזדנַאיסק ָאד ךיוא ןענַײז סע עכלעוו ןשיװצ ,ןטַאטוּפעד

 ןופ רָאטקעריד:טּבױה רעקידסלָאמַאד רעד ךיוא ןטקַאפ ןּבעגעגרעּביא רימ

 ?עציװ םעד ןופ טַײהנזעװנָא ןיא טגָאזעג רימ טָאה רעכלעוו ,לָאּפָאנָאמ:קַאּבַאט

 ,סעיזנעטערּפ רימ ןצ טָאה ריא !רָאטקַאד 'ה, :ןושלה הזּב יקס-נ רָאטקעריד

 .לָאּפָאנָאמ יד ןופ רעטעּברַא עשידיײײ טַײצ וצ טַײצ ןופ ןרעטַײװרעד רימ סָאד

 סָאד ,טינ רעּבָא טסײװ ריא ןסעד ןגעק קידנעטש טריטסעטָארּפ ריא !ןקירּבַאפ

 ןוש טעװ ,ּפערט עגיה יד ןופ ןײגוצּפָארַא ןּבָאה טַײצ ךָאנ טעװ ריא רעדייא

 לו ,אדנַאיסק רעד ,טַאטוּפעד רעשיקעדַאכ רעד ןציז טרָא רעַײא ףיוא ָאד

 2רא עשידיי "יד "ןרידיווקיל; ךעלדנע ןלָאז רימ ,זנוא ןופ ןרעדָאפ טעװ רעכ
 ?בירַאכ ןוא ַאליצס ןשיװצ ןריװַאל ךָאד זומ ךיא ..!ןלָאּפָאנָאמ יד ןופ רעטעּב

 םעד טדערעגסױא קידנליו טינ רשפא ךיז טָאה רָאטקעריד 'ה רעד "?..!ַאד
 ןוא טרַא םעד טול רעלעיציפַא ןַא ןעוועג רעּבָא ןיא טיזיוו ןַײמ ...תמא

 ,רעטקַארַאכ ןצנַאג םעד

 ,ןגיושרַאפ ןוא טקַאפ םעד טנָאמרעד טַארעּפער ןַײמ ןיא ּבָאה ךיא
 -רַאפ רעטסערג ןַײמ וצ .ןטמאַאּב ןכיוה םעד ןופ עילימַאפ יד ,ךיז טייטשרַאפ

 ןעװעג זיא רעכלעוו ,א זדנָאיסק רעד גנוקידלושַאּב ןַײמ ךָאנ ןיא גנורעדנואוו

 ,ןלעטשרָאּפ טנָאקעג טינ תועמשמ ךיז טָאה ןוא עיסימָאק רעד ןופ דילגטימ ַא
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 ךוא ןעגנורּפשעגפיוא -- רוקמ ןטשרע םעד ןופ תמא םעד ןסיוװ לָאז ךיא סָאד

 רעד זיא רעװ !ןגיל ַא זיא סָאד :ןעירשעגסיוא ןרָאצמירג ןסיורג ַא ןיא טָאה

 | *,,!טַאטוּפעד רעקיזָאד

 ײזָאד רעד ; תמא ןַא זיא גָאז ךיא סָאװ, :טרעפטנעעג קיאור ּבָאה ךיא

 ײקעריד:טּפיױה 'ה רעד טגָאזעג רימ סָאד טָאה ןגָאז !ריא טַײז טַאטוּפעד רעק

 "..!ָאד טציז רעכלעוװו ,יקס--אנ רָאטקעריד:עציװ ןופ טַײהנזעװנָא ןיא רָאט

 .ןרָאװעג םלענ דלַאּב ןוא ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא א זדנָאיסק רעד

 ןעמונעגנָא עיסימָאק יד טָאה ,ןרָאװעג טגָאזעג ןּביױא ןיוש זיא סָאד יװ

 רעקיזָאד רעד .עקירעּביא עלַא קידנפרַאװּפָא ,ןגָאלשרָאפ ענַײמ ןופ םענייא

 1םונעלּפםייס ןפיוא ןײגפױרַא טפרַאדַאּב רעדיװ רעטציא טָאה טקעיָארּפ:ץעזעג

 .רעד ןוא רָאי ּבלַאה ַא טעמּכ ןעגנַאגעגרעּביא זיא סע יו ,רעּבָא םעדכָאנ

 ךיא ּבָאה ,ןיװַאּב טינ םייס ןופ םויה:רדס ןפיוא ךיז טָאה טקעיָארּפ 2 ץעזעג

 ,יַאטַאר 'ה קעלַאשרַאמ?םייס םוצ םעד ןגעװ עגַארפנָא ןַא טימ טעדנעװעג ךיז

 רעַײא ןװיּכּב לעטש ךיא ,רָאטקָאד 'ה; :טרעפטנעג ױזַא רימ טָאה רעכלעוו

 ןײא רָאנ ןעמונעגנָא טָאה עיסימָאק יד לַײװ ,םויה:רדס ןפיוא טינ טקעוָארּפ

 ּברעטקַארַאכ ןוויטולָאזער ַא רָאג טָאה רעכלעוו ,ןגָאלשרָאפ ערעַײא ןופ טקנוּפ

 ."!סעיצולָאזער ענױזַא ןופ ליפ טינ טלַאה ךיא

 | :טגָאועג ּבָאה ךיא

 .+ןסקנוּפ יד ןעמעננָא םייס רעד ךָאד ןָאק סנטשרע !קעלַאשרַאמ רעה,

 ,ןוא ,ןגָאלשרָאפ עַײנ רָאג וליפַא רעדָא ,ןפרָאװעגּפָא טָאה עיסימָאק יד סָאװ

 יז לַײװ ,עקיטכיוו ַא רעייז עיצולָאזער ,ןַײז לָאז ,עקיזָאד יד זיא ,סנטייװצ

 גריקליװ ןסיורג וצ ַא ןופ תוחּפה:לכל ןרָאטקערידקירּבַאפ יד ןטלַאהּפָא ןָאק

 .םויה?רדס ןפיוא| ןלעטשוצקעוװַא טקעיָארּפ םעד רעּבירעד סיואכרוד טעּב ךיא

 ."םייס ןופ

 עכעלטע ךָאנ םעדכָאנ םיא ּבָאה ךיא .טגָאזעגוצ רימ טָאה קעלַאשרַאמ רעד

 ּבלַאה ַא ַײּב ךָאנ רעּבירַא רעּבָא זיא סע ןעװ ;םעד ןגעװ טנָאמרעד לָאמ

 ,םויה:רדס ןפיוא ןזיװַאּב טינ ךָאנ ץלַא ךיז טָאה טקעיָארּפ:ץעזעג רעד ןוא רָאי

 =לעװ ,'ָאלָאק, רעד וצ םעד ןגעק טסעטָארּפ ַא טימ טעדנעװעג ךיז ךיא ּבָאה

 קעלַאשרַאמ םעד ןעמָאנ ריא ןיא ןּבעגוצרעּביא טקיטכעמלופַאּב ךימ טָאה עכ

 ?םייס רעטסטנעָאנ רעד ןופ םויה:רדס םעד ףיוא ןלעטשוצקעװַא גנורעדָאפ ַא

 רַאפ קידנּבָאה ארומ ,קעלַאשרַאמ רעד טָאה ןַאד .טקעיארּפ:ץעזעג ןַײמ גנוציז

 גנורעדָאּפ יד ןליפרעד וצ טגָאזעגוצ ךעלרעַײפ רימ ,םייס ןפיוא לַאדנַאקס ַא

 .ייךָאוו ןייא ןופ ךשמ ןיא

 =.ד .כ, יד טעװעטַארעגסױרַא טָאה סָאװ ,סנ ַא ןפָארטעג רעּבָא טָאה ָאד

 =ַאמ יד ןעשעג םעדכָאנ געט ַײרד ןיא זיא סע :עגַאל רעסואימ ַא ןופ סעק
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 ךופ ןלַאפעגּפָארַא אליממ ןיוש זיא ןינע רעצנַאג רעד ןוא שינערעקרעּביא
 (" ..!םויה:רדס

 רָאנ ףרַאד ןעמ תעשּב ,ןפמעק וצ סיוא טמוק ןטַײקירעװש ענױזַא טימ
 רעד ךרוד ןוא ןקיטסניג ןדיי רָאּפַא םייס ןופ םויה רדס ןפיוא ןלעטשקעװַא
 / ָאק ןרענָאיצקַאער עטכער יד !גָאלשרָאפ םענעמונעגנָא וליפַא ןיוש עיסימָאק
 זיּב ןײגרעד וצ גָאלשרָאפ אזַא ןזָאלרעד טינ קעלַאשרַאמ רעייז ךרוד ןעג
 | | / ,.!םײס םוצ

 רד ןופ עגַאל יד זיא ןלָאּפָאנָאמ עכעלטפַאשהכולמ עקירעּביא יד ןיא
 רעד ןוא לָאּפָאנָאמ :קַאּבַאט ןיא יװ רעסעּב ןעװעג טינ רעטעּברַא עשידיי
 רעטעּברַא עשידיי יד ןטרָאד ןטלַאהוצנַײא ןעגנואימַאּב ערעזנוא ןופ אצוי:לעוּפ
 .רעניילק ץגַאג א ןעוװעג ךיוא זיא

 עטלעטשעגנָא ןוא רעטעּברַא עשידיי הנחמ עצנַאג ַא זיא ןפוא ַאזַא ףיוא
 ּבָאה טסיזמוא .,!טױנ ןוא רעגנוה ףיוא ,סַאג ןפיוא ןרָאװעג ןפרָאװעגכיױרַא
 =יטרָא רעד ַײּב יװ ,רעלַארטנעצ רעד ַײּב טרעדָאפעג דנַאנַאכָאנ םעדכָאנ ךיא
 ףיא קידנקוק טינ ;ןעמעננָא קירוצ רעטעּברַא יד לָאז ןעמ סָאד ,טכַאמ רעק
 טעּברַא ןײק ײז ןופ םענײק רַאפ טעמּכ ךיא ּבָאה ,ןבורּפ ליפ יד
 ..!ןעמוקַאּב טינ

 רענליוו יד רעּביא טּפעלשעגמורַא ךיז ןּבָאה ןשטנעמ עכעלקילגמוא יד

 "ד רעּבָא ןּבָאה ײז ;ענעסירענּפָא ,עכײלּב ,טעּברַא קידנכוז טסיזמוא ,ןסַאג
 טשרע ..ןקערטשסיוא טלָאװעג טינ רָאי רָאּפ עטשרע יד הבדנ ַא ךָאנ טנַאה
 ...ןָאט טזומעג ,ךעּבענ ,סע ייז ןּבָאה רעטעּפש

 ."רד ןגיוצעגסיוא ןַאמערָא רעזָאלסטעּברַא ַאזַא לָאמַא טָאה טַײצ רעד וצ
 טָאה טנעמָאמ םעד ןיא ,ןסַאג רעגליוו יד ןופ רענייא ףיוא הבדנ ַא ךָאנ טנַאה
 ,ןשטנעמ ַא ןופ םינּפ ַא טימ רימ וצ ןפָאלעגוצ דלַאּב ןיא ןוא ןעזרעד ךימ רע
 יד, :ליטש רימ ֹוצ טגָאזעג טָאה ןוא ,הריבע ערעווש א ןָאטענּפָא טָאה סָאװ

 רעד "...תוחוּכ ןײק רעמ ָאטינ :וצרעד טכַארּבעג ךימ טָאה טיונ ערעווש

 לַאשראמ ןופ גנוריגער רעד ראפ טסעטָארּפ ַא ןָא ןינע ןצנאג םעד ןזָאל קידנלעװ טינ ('

 ַא םײס ןיא ןגָארטעגנײרַא רַאי 1926 ףוס ךיא ּבָאה ,שינערעקרעּביא-יֵַאמ רעד ךָאנ יקסדוסליּפ

 "ףעימערפ.עציװ ןוא יקסדוסליּפ קעלַאשרַאמ רעימערּפ 'ה םוצ, עיצַאלעּפרעטניא עטריװיטָאמ טוג

 =קירּבאפ יד ןופ ךיוא יװ ,טכַאמ-.לָאּפָאנָאמ רעלַארטנעצ רעד ןופ ךיז ןעמענאּב םעד ןגעװ *לעטרַאּב

 ןשיטקַאפ ןסיורג ַא ףיוא ןוא עטעּברַאַאּב . קידתויטרפּב יד .רעטעּברַא עשידיי יד וצ ןרָאטקעריד

 טלָאמעד ,תמא ..! הבושת א ןָא--ןּבילּבעג זיא עיצַאלעּפרעטניא עקידתוכיראב עטריזַאּב לאירעטַאמ

 .,סעיצַאלעּפרעטניא ףיוא ןרעפטנע וצ טינ עדָאמ יד גנוריגער רעד דצמ טריפעגנייא ןעװעג ןיוש זיא

 לָאזַא טָאה ןינע ןקיטכיװ ַאזַא ןיא רעֶּבָא ,..טגנַאלרעד טפָא ּוצ בגַא ןּבָאה ןטַאטוּפעד יד עכלעוו

 ללנּב ךיז טָאה ןעמ ּביוא ,ןרעװ טרעפטנערצפ טּפרַאדַאּב עיצַאלעּפרעטניִא עטעדנירגא3ב = דילָאס

 0 .ןינע םעד טימ טריסערעטניא רָאנ
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 ןגיא עלופשואי יד ןיא ןוא ןסירעגרעּביא שירענייװ ךיז טָאה רענַײז לוקי
 | ...ןרערט ןָאטעג ץנַאלג ַא ןּבָאה

 =ץגוצ ךָאנ ןומ ןלױּפ ןיא טידערק ןופ טַײקרעַײט ןוא תוקחד רעד ַײּב

 רּבַאפ ,םירחוס ,-עלדנעהניילק ,תוכָאלמ:ילעּב עשידיי רַאפ זַא ,ןרעװ ןּבעג

 קנעּב עשהכולמ יד דצמ טידערק רעקיזָאד רעד זיא ןוװיטַארעּפָאַָאק ןוא ןטנַאק'
 !עשידיי:טיג יד רַאפ רעדייא ,רערענעלק ַא ךס א ןעװעג

 רעכעלטּפַאשהכולמ רעד ןעװעג זיא ןדיי רַאפ רעּבָא גָאלּפ עטסערג יד
 !רעַײטש רעלַאנומָאק ןוא

 ,לשמל ,ױזַא ןעטכעלש א ןעװעג רעַײטש ןופ םעטסיס יד ןיא ,סנטשרע
 רעטסקידרשוי:טינ רעד ןוא רעטסגרע רעד ןעװעג רעַײטש:ץַאזמוא רעד זיא:

 :סיזקע םוש ןייק טכַא ןיא ןעמונעג טינ םעדצוח ךָאנ טָאה רעכלעוו ,רעייטש

 =צמכ ַײל ג טלײטרַאפ ןעועג טינ רעַײטש רעד זיא רעטַײװ !םומינימ:ץנעט:

 ןיא ןַאמערָא ןשידײ םעד ַײּב תעשּב :גנורעקלעפַאּב רעצנַאג רעד ףיוא קיס

 :ייטש ןרַאפ סעכעּבעב עטצעל יד טרירטסעװקעס ךעלגעט:גָאט ןעמ טָאה טָאטש

 רעַײטש ןַײק ללכּב גרָאמ 20 זיּב רעציזַאּב:דרע ַײּב ףרָאד ןיא ןעמ טָאה ,רע
 | | ...ןעמונעג טינ

 ץלַא רַאפ רעמ טקירדעג טָאה רעַײטש רעד ,טרָאװ ןייא טימ

 | !ןדיי םעדי

 ןעװעג ןסיוא רָאנ טינ רשפא ךיוא זיא "ןכעצ:רעקרעװטנַאה ,, הריזג יד

 ,ךיז טכוד ,ּבױהנָא ןופ תוחּפה: לכל טָאה יז ;"דנַאל ןיא הכָאלמ יד ןּבױה וצ

 ...תונוּכ ערעדנַא ךָאנ טַאהעג

 רַאפ םוטנדיי עשיליוּפ סָאד ךיז טָאה תוּביס עלַא עקיזָאד יד בילוצ

 ערעקירעדינ וצ ץלַא ּפָארַא:גרַאּב טלקַײקעג םייס ןטײװצ ןופ טַײצ רעד

 | | ...ןעלטעּב םוצ זיּב דנַאטשלױאװ ןופ תוגרדמ-
 ןוא תוכָאלמלעּב ,רצלדנעהנילק ,םירחוס עשידיי לייט רעסיורג ַא

 :קרעװ:סטעּברַא ערעייז ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא ןענַײז עכלעוו ,רעטעּברַא

 סעצײלּפ ערעגָאמ יד ףיוא אשמ ערעווש ַא סלַא ןלַאפעגפיורַא ןענַײז ,ןטַאטש

 ןפיורשפיוא טזומעג םעד תמחמ טָאה עכלעוו ,גנוגרָאזרַאפ רעלַאיצָאס רעד ןופ-
 ...ןרעַײטש עלַאנומָאק יד ןופ ףיורש םעד רעטסעפ

 םוצ .סַאנ רעשידי רעד ףיוא טשרעהעג טָאה שואי ַא ןוא רעיורט ַא

 עכעלקעישַא ןזיװַאּב עיגָאלָאריטרַאמ רעשידיי רעד ןיא ךיז טָאה לָאמ ןטשרע

 טינ ןַאד זיּב טָאה קלָאפ עשידי עטבורפעג-ליפ סָאד עכלעוו ,גנונַײשרעד
 רעד טָאה רעטפע ץלַא ,רעטַײװ סָאװ .ןּבעל סָאד ךיז ןעמענ סָאד - ,טנעקעג
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 ףיוא ןוא ןּבעל סָאד ךיז ןעמענ וצ ןדיי ףטקילנמוארַאפ יד ןּבירטעג שואי
 ךיא ןדיי ַײּב תיִּבּב רעצנַאג ַא ןרָאװעג דרָאמטסּבלעז רעד ויא ןפוא ןַאזַא
 ףשידיי יד טשרעהַאּב טָאה ןדרָאמטסּבלעז ןוכ ?עימעדיּפע;ג עצנַאג ַא ..!ןלױּפ
 | | ,,!סַאג

 ךיא ללכּב גנוקיטכערַאּבכַײלג רעשימָאנָאקע רעשידיי רַאפ ףמַאק רעד
 :רַאפ עסיורג ,ןרָאװעג טריפעג ?ָאלָאק, רעד ךרוד שיגרענע םייס ןטייוװצ ןיא
 גיטסָארפ השמ טַאטוּפעד:םייס רענעּברָאטשרַאפ:ירפ רעד טַאהעג ָאד טָאה ןטסניד
 עתמא .ערעדנַא ןוא רעקסורט ,רענרעק ,ךַײרטשנעטָאר :ןרָאטַאנעס יד ןוא
 רעד טריפעג ףמַאק ןקיזָאד םעד ןּבָאה ,ה"ע גיטסָארפ השמ יװ ,רעקיטילָאּפ
 ןופ רָאנ טינ ןוא טכער עשידיי עלַאנָאיצַאנ ןופ טַײקכַאלּפ רעד ןיא רקיצ
 ,ילרענעקכאז רעכעלטּפַאשטריװ

 ןעוועג זיא עיצַאלעטסנָאק עשיטילָאּפ יד סָאד ,ןּבעגוצ רעּבָא זומ ךיא
 ךטלָאװ ףמַאק ןופ עיצַאזינַאגרָא רערעסעב ַא ַײּב סָאד ,ןדיי רַאפ עטכעלש אזא
 רעּבָא רַאפרעד ;ןופרעד אצוי:לעוּפ ןטערקנָאק ןייק טאהעג טינ ךיוא רימ
 טײרגעגוצ רעסעּב ,טריפעג ןטלַאהעגסיױא ןוא שיגרענע ,ףמַאק ַאזַא טלָאװ
 ןגעלפ עגַאל רענעפַאשעג רעד ַײּב ..!דיתע ןיא ןוחצנ ַא רַאפ געוו םעד
 ! ןלַאפכרוד -- ןעגנורעסעּבסיוא ןליּפַא ןוא ןנָאלשרַאפ עשידיי עלַא טעמּכ

 =חרזמ יד רקיע:רעד ןזיװעגסױרַא ןּבָאה תונשקע ןוא עיגרענע ליפ
 .,סעיסעצנַאק יד ןופ הריזג יד ןפמעקַאּב םַָײּב ?ָאלָאק, ןופ םירבח /שיצילַאג
 .רעּביא ןוא ןדײ ַײּב רקיע:רעד ןעמענּפָא טפרַאדַאּב טָאה םייס רעד עכלעוו
 ,ןדילַאװניא:המחלמ ןּבעג

 רעטנזױט רעקילדנעצ ןופ םויק םעד הנּכס ןיא טלעטשעג טָאה סָאד
 יד פכלעוו ,םייס ןיא עיצקורטסּבָא יד ,עיצילַאג ןיא טרפּב ,תוחּפשמ עשידיי
 ןכעלדנַײפ:ןדיי םעד טייס ןכרוד ןעמעננָא םעד רַאפ טריזינַאגרָא טָאה ?ָאלָאק;
 ןצנַאג ןפיוא טכַאמעג טָאה ןוא טנַאזָאּפמיא רעייז ןלַאפעגסיוא זיא ,סולשַאּב
 ,םשור ןסיורג ַא םייס

.2| 

 .טמוירָאטקעזָארּפ יד רַאפ םיתמ עשידיי
 ייד ןיא םיתמ עשידיי יד חוּכמ יקסדָאגיװ בקעי ר"ד טַאטוּפעד ןופ טַארעּפער
 =םיײס רעד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא סָאװ ,סמירָאטקעזָארּפ ץעשימָאטַאנַא

 ,1929 רַאורּבעפ ןיא עיסימָאק:סגנודליּב
 ,(שיליוּפ ןופ טצעזרעּביא יירפ ,טצריקעג)

 ףשימָאטַאנַא יד ןיא םיתמ עשידיי ןוֿפ ןינע רעד ! עיסימָאק עכיוה;
 .םלַא ,ןעקנעד ןשיטימעסיטנַא םעד ןופ גנופַאש עשיּפיט ַא זיא סמוירַאטקץעזָארּפ
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 רָאנ ,ןתמארעדניא ָאד זיא סָאװ ,סָאד טינ טכוז סָאװ ,ןעקנעד:סליפעג ַא ןופ

 ןַײז לָאז סע זַא ,ךיז טליװ סָאװ ,סָאד
 ,םיתמ רַאפ סוזּוַאלק סורעמונ ַא ןיא ,ןגָאז וצ יױזַא ,טײטשַאּב ןינע רעד

 ןטעּברַא וצ טכער סָאד ןּבָאה סָאװ ,ןדיי לָאצ יד ןצענערגַאּב םעד ןיא -- רעדָא:
 ;ןטרָאד ךיז טניפעג סָאװ ,םיתמ עשידיי לָאצ רעד טיול ,םוירָאטקעזָארּפ ןיא-

 ןענרעל ךיז ןענָאק ןטנעדוטס עשידיי זַא ,סָאד טסיה רעטרעװ ערעדנַא טימ

 תמחמ ּביוא ,סָאד ,רָאלק רעּבירעד זיא סע .םיתמ עשידיי ףיוא רָאנ עימָאטַאנַא

 :ָארּפ יד ןיא םיתמ עשידיי ןלעפסיוא ןצנַאגניא ןלָאז םימעט זיא:סע:עכלעוו

 =יטסנָאק רעד טימ הריּתס ןיא ,רעטנָאמרעד רעד ּבילוצ טלָאװ ,סמוירָאטקעז

 ךיוא בגַא ןוא ,עימָאטַאנַא ןרידוטש סָאד גנוצענערגַאּב ,רעקידנעייטש עיצוט
 :גַײא ןּבָאה סָאװ ,יד !ןרָאװעג ךעלגעממוא ןטנעדוטס עשידיי רַאפ ,ןיצידעמ-
 ןגעמ ןטנעדוטס עשידי סָאד ,סמוירָאטקעזָארּפ יד ןיא רדס ַאזַא טריפעג;

 ענױזַא ןיא ךעלטניײװעג יוװ רָאפ סָאד ןלעטש ,םיתמ עשידיי רָאנ ןרירַאּפערּפ

 :ןפוא ַאזַא ףיױא סָאד ןרעלקרעד ןוא ךַאז עקידרשוי ַא סלַא ןלַאפ
 רעד טשרמולּכ זיא ,יײז ןהנעט ,םוירָאטקעזָארּפ ןרַאפ םיתמ ןלעטשוצ

 סָאד ,סיוא ךיז טזָאל רעּבָא ןתמארעדניא .טפַאשלעזעג רעצנַאג רעד ןופ בוח:

 טפַאשלעזעג עשידיי יד תעשּב ,םיתמ וצ טלעטש טפַאשלעזעג עכעלטסירק יד

 ,וצ טינ םיתמ ןײק רָאג רעדָא טלעטש ןוא בוח ריא ןופ סיוא ךיז טיירד
 / !קינײװ רעייז רעדָא

 ןריטיצ ָאד ךיא לעװ "גנודנירגַאּב, רעשיּפיט ַאזַא ןופ רעטסומ ַא סלַא
 :ינוא רענליװ ןופ טַאנעס רעד ןכלעװ טימ ,ףורפיוא םעד ןופ רעטרע רָאּפ ַא
 :ידעמ ןופ ןטנעדוטס יד וצ טעדנעװעג ןרָאי ַײרד רַאפ ךיז טָאה טעטיסרעוו

 :טעטלוקַאפ ןשיניצ
 םעד ןיא ,ענליוו ןיא טעטיסרעוינואירָאטַאּב:ןַאפעטס ןופ טַאנעס רעד,

 ,טנעקרענָא - טַאר:טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד ןופ גָאלשרָאּפ םעד ןופ ןיז

 ,עשידיי יד יװ ,עכעלטסירק יד - טסייה סָאד ,גנורעקלעפַאּב עצנַאג יד סָאד

 נםוירָאטקעזָארּפ ןרַאפ םיתמ ןלעטשוצ זומ -- ,עשינעמלוסומ ןוא עשימיאַארַאק

 רעשידײ רעד טּבױלרעד ןעגנונעדרָארַאפ עכעלטכער ןופ רעּבָא ןלעפ סָאד

 טרעדָאפ עיגילער עשידיי יד לַײװ ,ןופרעד ךיז ןעיירדוצסיוא גנורעקלעפַאּב

 יי. ןַײז רּבקמ ןעמ לָאז םיתמ יד זַא ,גנערטש
 :רעטַײװ ןוא

 לָאז רעלעטיּפש יד ןיא םיתמ עזָאלמײה ןופ ("ןלעפ תמחמ ּביוא .,..,

 רעד טגדרָארַאפ ,ּפַאנק וצ ןרעװ הנומא רענעי רעדָא רעד ןופ םיתמ לָאצ יד

 םעטסיס יד ןריפוצנַײא (םוירָאטקעזָארּפ ןופ) רעריפנָא םעד טַאר:טעטלוקַאפ

 לָאמנײק טָאה םוירָאטקעזָארּפ רענליװ ןיא םיתמ סָאד ,ןקרעמַאּב ךיא ןומ אחרוא בגַא ('

 ..!טלעפעגסיוא טיצ -
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 *רַאפ ןופ רערעהוצ ןשיװצ םיתמ ןלײטרעדנַאנופ ןלענָאיצרַאּפָארּפ ַא ןופ

 טַאנעס ןופ הטלחה יד .טנעגניטנָאק םעד טיול תונומא ענעדײש

 טעװ ןינע רעקיזָאד רעד ןעװ ,טַײצ רעד וצ ויִּב רעריפנָא סעד בייחמ זיא

 יגעו ןשירעּבעגצעזעג םעד ףיוא ןרעװ טרילוגער טינ

 עשיפיט ַא ויא "עגַארּפ-םיתמ , רעד ןגעװ הגשה עלעיציפָא עקיזָאד יד

 .ןטעטיורעװינוא עשיליוּפ עלַא רַאפ

 סָאד ,ןטכוד ןשטנעמ ןטנבהַאּב טינ ןכעלטיא ךיז ןעק קוק ןטשרע םַײּב

 ןסנעדוטס ןשיװצ םיתמ ןלייטרעדנַאנופ ןלענָאיצרָאּפָארּפ םעד ןופ םימעט יד

 ךיז טלעטש ןינע רעד ;עקידרשוי רשפא ןענַײז -- תונומא ענעדיישרַאּפ ןופ

 ןטשרמולּכ ןקיזָאד םעד וצ רעטנעענ וצ ךיז ןקוק רימ ןעװ ,שרעדנַא רָאג רָאפ

 ןצנַאג םעד ןופ דוסי ןטנָאמרעד םעד ןטכַאוטַאּב לּכ:םדוק רימָאל ,רשוי

 ןלעטשוצ זומ הנומא ןופ קוליח םוש ןייק ןָא גנורעקלעּפַאּב עצנַאג יד, :ןינע

 גנורעדָאפ ַאזַא טורַאּב סָאװ ףיוא *..!םוירָאטקעזָארּפ ןשימַאטַאנַא ןרַאפ םיתמ

 .סלַא וליפַא רעּבָא !ָאטינ ץעגרע ןיא זיא ץעזעג ַאזַא ?גנורעקלעפַאּב רעד וצ

 לָאמנײק םיתמ ןלעטשוצ סָאד גגורעקלעפַאּב-הכולמ יד טָאה בוח ןשילַארָאמ

 ץנַאג ַא גנורעקלעפַאּב יד טליפ ךּפיהל ץנַאג ;טינ סע טליפ ןוא טליפעג טיג

 עטנַאקַאּב רעדָא םיבורק עטיוט ןּבעגסױרַא םעד ןגעק ןליװרעדיװ ןקרַאטש

 הרובק יד זיא תונומא עלַא ןופ ,ךיז טכוד ,ןשטנעמ ַײּב .םוירָאטקעזָארּפ ןרַאפ

 םוצ תמ ַא ןּבעגרעּביא ףיוא .הליפּת א ןוא גהנמ ןזעיגילער א טימ ןדנוּברַאפ

 ןזעיגילער םעד םיא ןופ ןּבױרַאּב א ףױא יװ ,עלַא ןקוק םוירָאטקעזָארּפ

 ,לַאוטיר:הרובק
 סָאד ,ןעקנעדעג ןוא ןסיװ לָאמעלַא רַאפ לָאמניײא ןעמ זומ רעּבירעד

 ריי רפ וצ טינ טלעטש ןוא ןלעטשוצ טינ ליװ שטנעמ ןײק

 ךיז טלָאװ סָאװ ,שטנעמ ַא !םוירָאטקעזָארּפ ןרַאפ םיתמ ןײק קיל

 ?טַאװירּפ ַא ןופ תמ ַא םוירָאטקעזָארּפ ןרַאפ ןעמענ וצ ךיז ױזַא ןגעוורעד

 !לּברעד ןדַײנשּפָא סואימ טלָאװ ,הריד
 זומ גנורעקלעפַאּב עצנַאג יד, סָאד ,גנונײמ יד ךיז טייג םורַא יױזַא

 5נַאנופ קרַאטש -- "םוירָאטקעזָארּפ ןרַאפ םיתמ וצ עקַאט טלעטש ןוא ןלעטשוצ

 !תמא םעד טימ ,טַײקכעלקריװ רעד טימ רעד
 !ןרעדָאפ טינ ןעמ רָאט ,ןּבעג וצ ביוחמ טינ זיא ןעמ סָאװ ,רעּבָא סָאד

 "ץגַארפ:םיתמ, רעד תמחמ ,סױרַא טפור סָאװ ,ןטנעדוטס לייט רעד

 ןּביג רימ; :ַײּברעד קידנעַײרש ,ןעורמוא עשיטימעסיטנַא סיוא רָאי ,ןַײא רָא

 לָאמנײק טיג טנעדוטס ןייא ןייק לַײװ ,תמא טינ ןגָאז *!טינ ןדיא ןוא םיתמ

 ,,!טיג םיתמ ןייקי
 ביוחמ טינ זיא גנורעקלעפַאּב יד ּביוא :הלאש ַאזַא ףיוא ךיז טקעװ ָאד

 ?ןצוצ בוח רעד טגיל ןעמעװ ףיא ָאס ,םיתמ ןלעטשוצ טינ ךיוא ליװ ןוא
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 רעד :רעטושּפ ַא רעייז זיא רעפטנע רעד ? םוירָאטקעזָארּפ ןרַאפ- םיתמ ןלעטש
 ןטַארָאטקער יד ףױא טגיל םוירָאטקעזָארּפ ןרַאפ םיתמ ןגעװ ןגרָאז וצ בוח
 :ַאפ עשיניצידעמ יד ןופ ןטַאנאקעד יד ףיוא רעדָא ןטעטיזרעוװינוא יד ןופ
 -קעזָארּפ יד ןופ (סעקינװָארעיק) רעריפנָא יד ףיוא רעּבָא שיטקַאפ ,ןטעטלוק
 ףרעל יװ רעמ טינ עימָאטַאנַא ןענרעל רַאפ ןענַײז םיתמ יד לַײװ ;סמוירָאט
 !ןרידוטש טינ עימָאטַאנַא ןעק ןעמ עכלעװ ןָא ,םיריש כמ

 עימָאטַאנַא ןרידוטש סָאד זַא ,טכַא ןיא ןעמענ ךָאנ ןלעװ רימ ּביוא
 סָאד ,רָאלק טרעװ ,גנודליּב רעשיניצידעמ רעצנַאג רעד ןופ דוסי רעד זיא
 ,טכַאמ:טעטיזרעװינוא רעד ףיוא ױזַא טקנוּפ טגיל םיתמ ןלעטשוצוצ בוח רעד
 -עט ,ןּפָאקסָארקימ ,לשמל ,יװ ,םירישכמ ערעדנַא יילרע:לּכ ןלעטשוצ סָאד יו
 ןופ םוידוטש םוצ קיטיונ ןענַײז עכלעוו ,ןטנעמורטסניא ערעדנַא ןוא ןּפָאקסעל
 ןּבָאה תונומא יד ןוא טפַאשלעזעג יד !טפַאשנסיו רעשיטעטיזרעווינוא רעד
 !ןָאט וצ סָאװ טינ ָאד

 ןַײק ץיליוװײרפ טיג רענײק בוא :ענַארפ עַײנ ַא ףױרַא טמיווש ָאד
 ?םיתמ ןעירָאטקעזָארּפ יד ןעמוקַאּב ןענַאװ ןופ ָאט ,טינ םיתמ

 ןוא תוסיפּת ,רעלעטיּפש יד ןופ ןעמ טמוקַאּב םוירָאטקעזָארּפ ןרַאפ םיתמ
 ןלעװ יײז לָאז סע רעװ ,ָאטינ זיא סע ןוא זָאלמיײה ןענַײז ייז בוא וו .זַא
 .ןרעװ ןעמונעג טינ םוירָאטקעזָארּפ ןרַאפ ןרָאט ערעדנַא עלַא !ןַײז רּבקמ

 =צעזעג יד טלעפ סע :יולּב רעקרַאטש ַא ןריּפש ָאד ךיז טזָאל רעדייל
 ןקידרעַאּב וצ טכער סָאד טיג טפַאשהבורק דַארג רעכלעוו ,גנורימרָאנ עכעל
 ,רָאלק טינ ךיוא זיא סע ;םוירָאטקעזָארּפ םוצ םיא ןּבעגרעּביא טינ ןוא תמ ַא
 .הרובק רעטסיזמוא רעד טימ ךיז ןקיטפעשַאּב סָאװ ,תורבח:הקדצ יד ליפיוו ףיוא |

 ,טקיטכערַאּב וצרעד ןענַײז ,םיתמ עזָאלמייה ןופ

 =ָאד יד ואװ ,ָאד סָאד ,טינ קפס םוש ןַײק ךיוא רעּבָא טגילרעטנוא סע
 יז ןענָאק ,עיגרענע גונעג סױרַא ןזַײװ ןוא ןעלטימ גונעג ןּבָאה תורבח עקיז
 .םוצ םיתמ ןופ סולפוצ םעד .ןטלַאהניײַא ןצנַאגניא טַײצ ךרע:יפל רעצרוק ַא ןיא
 ! םוירָאטקעזָארּפ

 +רעד ןוא ,םוירָאטקעזָארּפ ןרַאפ םיתמ ןעמוקַאּב ןופ רוקמ רעטייווצ רעד
 ןפױקניַא םעד טימ .םיתמ ןפיוקנײַא סָאד - זיא רוקמ רעטסקיטכיװ
 רעד ךיוא קיטײצכַײלג זיא רעכלעװװ ,עימָאטַאנַא ןופ ,פָארּפ רעד ןָא טריפ
 ,םוירָאטקעזָארּפ ןופ (קינװָארעיק) רעריפנָא

 ,דנַאלסױא ןיא ךיא בגַא יװ ,זנוא ַײּב סָאד ,ןקרעמַאּב ָאד זומ ןעמ
 םיטרּפ יד טימ ןשטנעמ עגיטייז ןענָאקַאּב וצ טינ רעריפנָא עגיזָאד יד ןּביל

 ןגעק עיצַאטיגַא רעזעיגילער רעד רַאפ קידנּבָאה ארומ ,םיתמ ןפיוקנייַא ןופ
 ַיֹּב ןטײרּפשרַאפ גנירג ךיז ָאד ןָאק עכלעװ ,ללכּב םיתמ ןרירַאּפערּפ םעד
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 זיא עיצַאטיגַא ןימ ַאזַא סָאד ,טפָא וצ רעדייל ךיז ןגַײצרעּביא רימ ,ןומה םעד

 ,םַאזקריו ןוא ךעלגעמ ןטַײצ ערעזנוא ןיא ךיוא ךָאנ

 *צֹרּפ םַײּב ןטנעדוטס עשידיי רַאפ סוזוָאלק סורעמוג ןופ רעגנעהנַא יד
 סָאד ,ןרעדָאפ עכלעוו ,םימעט עזעיגילער ףיוא ךיז ןפוררַאפ םיתמ ןרירַאּפ
 }הנומא ןַײז ןופ ןטפירשרָאפ עלעוטיר יד טיול ןרעװ טקידרעַאּב זומ תמ רעד

 סָאװ !םיא רַאפ גנוקידײלַאּב ַא סלַא יז ןטכַארטַאּב תמ ַא ןרירַאּפערּפ סָאד

 סָאד רעדָא :עדייּב יד ןופ סנייא - ןיא גנוקידיײלַאּב עקיזָאד יד ךַײש זיא

 ןרעװ סָאד וומ ןַאד ןוא גנוקידײלַאּב ַא םיא רַאפ זיא תמ א ןרירַאּפערּפ

 ְךוא טינ גנוקידײלַאּב ןַײק זיא סָאד רעדָא ;ןעמעלַא רַאפ טרעװרַאפ גנערטש
 ?ערּפ ןופ ליצ רעד יװ ,רעּבָא תויה ! ךיוא ןדיי ןּביולרעד סע ןעמ זומ - ןַאד
 ןייק ַאד ךָאד ןָאק ,רעכעלטפַאשנסיװ ַא ךעלסילשסיוא ךָאד זיא םיתמ ןרירַאּפ

 ןכָאנ סָאװ ,רעמ ָאטסעד ,גנוקידײלַאּב זיא סע רעכלעװ ןגעװ ןַײז טינ דייר

 צלַא ךָאנ ןימלע:תיּב ןפיוא טריפעגסיוא הרובק יד ךיוא טרעוװ ןרירַאּפערּפ

 | !םענעּברָאטשרַאפ ןופ הנומא רעד ןופ םיניד עלעוטיר

 =רַאפרַאפ עזעיגילער יד סָאד ,ןקרעמַאּב ךיא זומ טַײהנגעלעג רעד ַײּב

 רָאנ טינ הנּכס עטסערג יד רָאפ ךיז טימ טלעטש םיתמ ןינע םעד ןופ גנוּב

 ץימָאטַאנַא ןופ םוידוטש ןצנַאג םעד רַאפ ללכּב רָאנ ,ןטנעדוטס עשידיי רַאפ

 טינ לָאמנײק ךיז טזָאל עיצַאטיגַא עזעיגילער יד לַײװ !ןדיי טינ רַאפ וליּפַא

 ןײמעגלַא ןַא ןָא דלַאּב טמענ ןוא ןעמַאר עשיטימעסיטנַא יד ןיא ןסילשנַײא

 ןופ ןרירַאּפערּפ עדיוװטעי ןפַאשוצּפָא טרעדָאפ רעכלעוו ,רעטקַארַאכ ןזעיגילער

 !םוירָאטקעזָארּפ ןיא טיתמ ןופ סולפוצ םעד ףיוא דלַאּב טלַאה - ןוא םיתמ

 צג טריפעג ןענַײז םיתמ ןרירַאּפערּפ ןגעק תומחלמ עזעיגילער ענױזַא
 ,טַײצ רעטסַײנ רעד ןיא וליפַא רָאנ ,רעטלַאלטימ ןיא רָאנ טינ ןרָאװ

 ?ניא ןיא טעטיזרעווינוא םעד ןיא ןרָאי עטצעל יד ןיא זיא ,לשמל ,ױזַא
 ןצנַאגניא םוירָאטקעזָארּפ םעד רַאפ םיתמ ןופ סולפוצ רעד (לָאריט ןיא) קורּבס
 רעקידעמ:ןטנעדוטס יד ;עיצַאטיגַא רעזעיגילער ַא תמחמ ןטלַאהעגּפָא ןעװעג

 ןיא .ןיוו ןיא ןפיוק טזומעג טָאה ןעמ עכלעוװ ,םיתמ ףיוא טעּברַאעג ןּבָאה

 יבא עזעיגילער ַא טָאה יקצעדַאינס רָאטקער ןופ ןטַײצ עטלַא יד רַאפ ענליוו

 םיתמ ןופ סולפוצ םעד ןטינשעגּפָא ןצנאגניא םיתמ ןרירַאּפערּפ ןגעק עיצַאט
 ךופ םיתמ ןענעבנג טכַאנַײּב טזומעג ןּבָאה ןטנעדוטס יד ; םוירָאטקעזָארּפ םוצ
 ,,!םוירָאטקעזָארּפ ןיא יז ןגָארטרעּבירַא טַײהרעליטש ןוא רעלעטיּפש יד

 ןלַאפנָא עשיטימעסיטנַא ײר רעצנַאג ַא ךָאנ טַײצ רעטצעל רעד ןיא
 ןזָאל טינ ןוא ענליוו ןיא םירבח עשיליוּפ ערעיײז דצמ ןטנעדוטס עשידיי ףיוא
 וצ זַײװכעלסיּב ןּביוהעגנָא עיצַאטיגַא עשיטימעסיטנַא יד טָאה -- ,ןטעּברַא יז
 ןרירַאּפערּפ ןגעק טעדנעװעג רעמ ץלַא טרעוװ יז ןוא זעיגילער ךיז ןּברַאפרַאּפ
 :ָארּפ 'ה רעד טָאה ענליוו ןיא זַא ,ןקרעמַאּב ַײּברעד זומ ךיא ,,!ללכּב םיתמ
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 . רָאנ ןטעּברַא וצ ןטנעדוטס עשידיי יד ןעגנואווצעג רָאנ טינ רע כ ײ ר רָאסעפ

 יַאּב ףיוא ןטעּבױא וצ ןעגנואווצעג ןליפַא ייז טָאה רע ,םיתמ עשידיי ףיוא
 ! ךעלשיט ערעדנוז

 ,י.אצוי טינ ץלא ןענַײז ייז זַא ,סיוא קר ןשטנעמ עסיוועג ךיז טכוד יױזַא

 ,טנאק רענליװ ןיא םיתמ ןפיוק וצ טַײקכעלגעמ יד זיא םינַּפלּכ:לע

 =עג רָאנ טָאה ןעמ ליפיוו ,ןפיוק טנָאקעג ןעמ טָאה גנַאל טינ רָאג זיּב ואוו

 ..!עיצַאטיגַא רעטנָאמרעד רעד תמחמ רענעלק ךס ַא ןרָאװעג - ,טלעוו

 686680+ 60090169, ם6 4016 006//461מ1| 68012/ ז650381108!
 טלַאה תוכולמ:ברעמ יד ןיא סָאװרַאפ ,ךעלדנעטשרַאפ םורַא ױזַא זיא סע

 עיצַאטיגַא עשיטימעסיטנַא עדעי סָאװרַאפ ןוא דוסּב םיתמ ןופ םינינע יד ןעמ

 ...ןדיי רַאפ רָאנ טינ ךעלדעש רעייז זיא טרּפ ןקיזָאד םעד ןיא

 םעד וצ ,טקנופ ןטצעל םעד וצ רעּבירַא ךיא יג רעטציא !ןרעה ענַײמ
 ,םיתמ ןלעטשוצ קיניײװ וצ ןיא לעוטנעוװע ,ןלעטשוצ:טינ ןיא ןדיי ןקידלושַאּב

 זיא "?קינװָארעיק, םעד ץוח ,ןזַײװרעד טבורּפעג ןּביױא סע ּבָאה ךיא יװ ,ּביוא

 ,רָאלק ךָאד זיא ,םירָאטקעזָארּפ ןרַאפ םיתמ ןלעטשוצוצ בייוחמ טינ רענייק

 טינ רַאפ ןקידלושַאּב טינ ךָאד ןעמ ןָאק "?קינװָארעיק, םעד ץוח םענייק זַא

 טנכערעגסיוא "טעטילַאנָאיצרָאּפָארּפ, יד ךָאד זומ רעטַײװ !םיתמ ןלעטשוצ

 =ַאּב טעטיזרעוװוינוא ןכעלטיא רַאפ טינ ןוא הכולמ רעצנַאג רעד רַאפ ןרעו
 ןַארַאפ ןתמארעדניא ןיא םיתמ עשידיי זַא ,טקַאפ ַא רעּבָא זיא סע .,רעדנוז

 טנַאה רעד רעטנוא רימ ַײּב רעדייל ּבָאה ךיא ,סמוירָאטקעזַארּפ יד ןיא קינײװ

 ךיא עכלעוו ,רעפיצ עּפַאנק יד ןופ ךמס ןפיוא רעּבָא ,טינ רעפיצ עיונעג ןייק

 יד ןיא םיתמ עׂשידיי לָאצ יד סָאד ,ןעמענוצנָא טגײנעג ךיא ןיּב ,ָאי ץיזַאּב

 :ָאיצרָאּפָארּפ טָאה עכלעװ ,לָאצ רעד רַאפ רענעלק זיא סמוירָאטקעזַארּפ

 ןַײז טפרַאדַאּב לענ
 :עקידנגלָאפ ןענַײז גנונַײשרע רעד ןופ םימעט יד

 םוירָאטקעזָארּפ ןרַאפ ןעמ טמוקַאּב ,טקרעמַאּב ןּביױא ןיוש ּבָאה ךיא יו

 .מײה יד ןופ סגטייװצ ןוא ןפיוקנַײא ןופ סנטשרע ;: םירוקמ ייווצ ןופ םיתמ

 סָאװ ,םיתמ ךיז ןעניפעג סע ואוו ,ו"זַאא תוסיפּת ,רעלעטיּפש יד ןיא עזָאל

 ?בַײרלָאצ ,רעטשרע רעד ךַײש זיא סָאװ ,ןַײז רּבקמ ייז לָאז סע רעװ ,טינ ןּבָאה
 ןענַײז םיתמ עטפיוקעג יד ןשיװצ ּביוא זַא ,רָאלק ךָאד זיא ,עירָאגעטַאק רעטס
 םיתמ ןײק ןפיוקרַאפ ןדי"י זַא ,רָאנ סע סוַײװַאּב ,עשידיי ןײק ָאטינ

 =לעװ ,עגַארפ רעדנַא ןַא זיא סָאד -- ןורסח א רעדָא הלעמ ַא סָאד זיא !טינ

 ןפיוקרַאפ ןלָאז ייז דיי ןופ ןרעדָאפ רעּבָא ,ןטכַארטַאּב טינ ָאד ליװ ךיא עכ

 רעּביא םורָא ױזַא ךָאד טּבַײלּב .!טינ ןפוא םושּב ךָאד ןעמ ןָאק םיתמ ערעיײז

 עכלעוו ,"עזָאלמיײה יד ןשיװצ ךיז ןעניפעג סָאװרַאפ :רוקמ רעטיײװצ רעד רָאנ

 ?ןדיי קינײװ ױזַא ,ןַײז רּבקמ ייז לָאז'ס רעװ ,טינ ןּבָאה
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 ןופ רוטקורטס רעכעלטּפַאשלעזעג רעד וצ וצ רעטנעענ ךיז רימ ןקוק

 :יפרָאד ןופ טײטשַאּב רערעיײז בור רעטסערג רעד סָאד ,רימ ןעעז ,םיּתמ יד

 סָאװ ,טינ לאוג ןוא בורק םוש ןײק טָאטש ןיא ןּבָאה עכלעװ ,םיבשות עש

 עכלעוו ,הרובק רעד ןופ תואצוה יד ךיז ףיוא ןעמענ ןענָאק ןוא ןלעװ לָאז

 לָאמַא ..!קסע רערעייט וצ ַא ,ןשטנעמ ןשיפרָאד םעד רַאפ םינּפ:לּכ:לע ,זיא
 גנַאל טינ רָאג זיִּב ,לשמל ,טגעלפ סָאד יו ,דּבכמ ַײּברעד ךָאנ ןעמ זיא
 2רָאטשרַאפ םעד ןופ בוח םעד ןרילוגער טימ ,טנַאק רענליוו ןיא ןעמוקרָאפ

 !לָאטיּפש ןיא םענעּב

 ךיז ףיוא ןעמענ וצ םינלעּב סָאד ,טינ רעדנואו ןייק רעּבירעד זיא סע

 ,ָאטיג טָאטש ןיא ןענַײז תואצוה עקיזָאד יד

 רעקינייװ ךָאנ רשפא ןּבָאה ןוא םיבשות עשיטָאטש רעּבָא ןענַײז ןדיי

 טָאה עכל ערװ ,גנורעקלעפַאּב עשיטָאטש עשידיי טינ יד יווסיתמ עזָאלמייה |

 גנורעקלעפַאּב עשיטָאטש עשידייטיניד !צזָאלמײה קינײװ רע ײז ך ָאד

 יד יװ "םיתמ ןלעטשוצ טינ, רעייז רַאפ ןפרַאװרָאפ טינ רעּבירעד ןעמ ןָאק

 ,קידלוש טינ םעד ןיא עדייב ןעגַײז ייז ! עשידיי

 ערעייז ןךרוד םיתמ ערעייז רַאפ ללכּב ןגרָאז ןדיי סָאד ,ךעלגעמ זיא סע

 ?ןורסח ַא סָאד זיא ;ןדיי:טינ יװ ,רעמ - ,דנַא ןוא "תמא לש דסח, תורבח

 ןדיי זַא ,ןוײװסײרַא ךיז טלָאװ ,ץלַא ףיוא קידנקוק טינ ,רעּבָא ןעוו

 םעד ןבעגרעּביא (?) זומ ןעמ עכלעװ ,םיתמ לָאצ עסיוועג א ןעמענ טינ ןזָאל

 בוח םעד ןוא טכער סָאד טנַאמיתכולמ יד ךָאד טָאה ןאד ,םוירָאטקעזָארּפ

 ?רַאֿפ רעדָא ןצעזעג עטנגײאעג ךרוד ןכיורּבסימ עניױזַא וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ
 !ןעגנונעדרַא

 ןלעטשוצ ןלָאז יײז זַא ,ןטנעדוטס עשידיי ןופ ןרעדָאפ םילּכ-לע
 עשילױּפ עֶלַא ןיא טכַאמ יד טרעדָאפ סָאד יו ,םיתמ םוירָאטקעזָארּפ ןיא

 טושּפ ךיוא רָאג ,ןךעלצעזעג סינ רָאג טיג זיא ,ןטעטיזרעווינוא
 !ףפלרע טינ

 רָאי עכעלטע עשּביה ןופ ןיוש וצ טגָאז םוירעטסינימ:סגנודליּב סָאד

 ךָאנ טיג ןוא םוירָאטקעזָארּפ ןרַאפ םיתמ חוּכמ גנונעדרָארַאפ ַא ןּבעגוצסױרַא
 ?סָאװרַאֿפ !סױרַא טיג ץלַא יז

 =יטנֲא יד ןטערט סמוירָאטקעזָארּפ עקינייא ןיא יװ ,רימ ןעעז עלַײװרעד

 ?לוקַאפ עשיצידעמ יד ןופ ןטַאנַאקעד יד טימ םענייאניא ןטנעדוטס עשיטימעט

 ןוא ןטנעדוטס עשידיי ןופ טכער עלענַאיצוטיטסנָאק יד סיפ יד טימ - ןטעט

 ןקידרעטַײװ ןופ טַײקכעלגעמ יד "יז ַײּב קידנעמענּפָא ,ייז ןגלָאּפרַאֿפ
 ! םוידוטש

 יד ןעד טײטש ?עימָאנַאטײױא עשיטעטיזרעװינוא ךיז טפור סָאד טָא
 לטכצר ןרַאפ רעכעה ללכּב ןוא ?עיצוטיטסנַאק רעד ראפ רעכעה עימָאנָאטױא
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 ךעװעג ןטעטיזרעוװינוא ערעזנוא ךָאד ןטלָאװ ,ןעוװעג ױזַא טלָאװ סע ןעוו

 : !תודסומ:הכולמ עשימָאנָאטױא ןייק טינ ןוא תוכולמ עקיגנעהּפָאמוא

 -+ גָאלשרָאפ ןשיטימעסיטנַא םעד ןָא טמענ טכַאמ:סטעטיזרעווינוא יד ןעוו

 טקידלַאװגרַאפ - !"םיתמ עשידיי רָאנ ןרירַאּפערּפ ןענָאק ןטנעדוטס עשידייפ
 !ןדיי ןופ טכער סָאד שירעכערּברַאפ ןוא ּבָארג יז

 =עדַאקַא יד ןעיצרע ד וצ בוח רעד טגיל טעטיורעװינוא םעד ףיוא

 ?הכולמ עקיטפניקוצ יד ןוא ץנעגילעטניא:ךַאפ עקיטפניקוצ יד - טנגוי עשימ

 ןטנעדוטס ןעוו ,רעּבָא רעדײל .טכער םוצ גנוטכַא ןופ הביבס ַא ןיא -עטמַאַאּב

 ןופ קידנרעדָאּפ ,ןדיי-םירבח ערעײז ןגָאלש ןוא חוּכ ןּבָארג רעייז סיוא ןצונ
 ,ןוא ןטַאנעס יד ןעמוק -- ,םיתמ עשידיי ףיוא רָאנ ןטעּברַא ןלָאז ייז ,ייז

 ,רדס ןכעלצעזעג םעד ןופ גנולעטשקירוצ ןוא ףָארטש רעגנערטש טָאטשנָא

 ,טכער סָאד ןכערּב ןיילַא ךָאנ ייז ןפלעה

 "יד סָאד .,ןַײא רָאלק טעז ,ןסעצסקע עלַא יד וצ וצ ךיז טקוק סע רעװו

 טצעהעג רָאנ ןרעװ יײז :עלָאר עװיסַאּפ ץנַאג ַא בגַא ָאד ןליּפש ןטנעדוטס

 ,םזיטימעסיטנַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןופ ןרָאטַאטיגַא עקידתונדחּפ יד ךרוד

 'רעטסעּב רעד .,.סעצײלּפ עטריגעליװירּפ ערעייז רעטניה ךיז ןטלַאהַאּב עכלעוו

 ַאוַא ןעמענ סָאװ ,ןטנעדוטס עקיּבלעז יד סָאװ ,זיא םעד ןופ זַײװַאּב

 ייװַצ עטשרע יד ףיױא ןסעצסקע עשיטימעסיטנַא יד ןיא לייטנָא ןקרַאטש

  יתולשו םולשּב (עימָאטַאנַא עשיפַארגָאּפָאט) סרוק ןטירד ןפיוא ןטעּברַא ,ןסרוק
 עשידיי.טינ ףיוא םירבח עשידי ערעייז טימ םּכסח ןכעלדנַײרפ ןיא ןוא

 ..דצה ןמ עיצַאטיגַא יד טלעפ ָאד ..! םיתמ

 ןקידנגלָאפ םוצ רימ ןעמוק ,עטגָאזעגנּבױא סָאד טכַא ןיא קידנעמענ
 | : ריפסיוא

 רעדָא ןכעלטכער םוש ןייק טָאה רענױזַא סלַא דנַאל ןופ בשוּת ןייק (1
 ,םוירָאטקעזָארּפ םוצ םיתמ ןלעטשוצוצ טינ בוח ןשילַארָאמ

 רעד ןוא ,םירישכמ:ןרעל םוידוטש ןשימָאטַאנַא ןרַאפ ןענַײז םיתמ (2|

 םוירָאטקעזַארּפ ןרַאפ םיתמ ,ןטעטיזרעװינוא יד ףיוא טגיל ןלעטשוצוצ יז בוח
 ,ןפיוק ןכרוד רקיע רעד ךיז ןעמוקַאּב

 'רעדָא קידנקידײלַאּב ןַײז טינ ןפואםושּב ןָאק םיתמ ןרירַאּפערּפ סָאד (3

 םיתמ עכלעװ ,ָאטינ קוליח םוש ןייק זיא רעּבירעד .ייז רַאפ קידנקירעדינרעד
 | ,טרירַאּפערּפ ןרעװ סע

 ןופ ךיז ןעמוקַאּב רעלעטיּפש ןופ םיתמ עזָאלמייה בור סָאד לַײװ 4

 יד ןופ ךיוא רעּבירעד ןוא ,עשיטָאטש יד ןופ טנעצָארּפ רעד זיא ,ףרָאד

 ,רענײלק ַא רעיײז סמוירָאטקעזַארּפ יד ןיא עזָאלמייה ,עשידיי
 עשידיי רָאנ ןרירַאּפערּפ ןענָאק ןדייא :גנוװָאל רעשיטנעדוטס רעד (5

 =יטסנָאק רעד ןופ 96 לקיטרַא םעד וצ הריתס רעפרַאש ַא ןיא טייטש "םיתמו
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 רעשיטעטיזרעווינוא רעד ןופ רעּבירעד זומ ןוא 1921 ץרעמ ןט417 ןופ עיצוש
 | ,ןרעװ טפמעקַאּב ןטסקרַאטשמַא טכַאמ

 ששידיי חוּכמ הלאש ענעפורעג?ױזַא יד סָאד ,רָאלק זיא םעד םעלַא ןופ
 2יטנַא רעכעלטנײװעג ַא יװ רעמ טיג זיא - 'סמוירָאטקעזָארּפ יד ןיא םיתמ-
 םעד ןכַאמ ךעלגעממוא ןדיי רַאפ ליוװ ןעמ ןכלעװ טימ ,לוּבלּב רעשיטימעס
 !ןיצירעמ ןופ ךיוא ,ךיז טײטשרַאפ ,ןוא עימָאטַאנַא ןופ םוידוטש

 סָאװ ,רדס ןכעלצעזעגמוא םעד וצ ףוס ַא ןכַאמ ןצ גיוא ןיא קידננָאה
 -.ןליױּפ הפרח טימ טקעדַאּב סָאװ ןוא סמוירָאטקעזָארפ /שיליוּפ יד ןיא טשרעה:
 | ;גָאלשרָאפ ןקידנגלָאפ םעד ךיא לעטש

 :ןסילשַאּב וצ ןַײז טגיונעג לָאז םייס רעכיוה רעד;
 :גנוריגער יד סױרַא טפור םייס רעד
 ?ץעזעג ַא םייס ןיא ןגָארטנַײרַא ןוא ןטעּברַאסױא ןקידלַאּב םֹוצ (1

 ,םיתמ ןַײז רּבקמ ןגעװ סטקעיֶָארּפ
 ףשיניצידעמ יד ףיוא גנונעדרָא עקיסעמצעזעג יד ןלעטשקירוצ םוצ (2

 ןיא ,םעד ללּברעד קידגּפרַאװּפָא ,ןטעטיזרעוװינוא עשיליוּפ יד ןופ ןטעטלוקַאפי
 ןלייטרַאפ ,ןקידנעייטש רשוי ןראטנעמעלע ןוא עיצוטיטסנָאק רעד וצ הריּתס
 ,"ףוסי ןזעיגילער רעדָא ןלַאנָאיצַאנ ןפיוא ןטנעדוטס יד ןשיוװצ םיתמ:

 םיתמ עשידיי ןרעדָאפ וצ לוּבלּב ןשיטימעסיטנַא םעד ןגעק המהלמ יד
 ןוחצנ ןלופ םוצ זיִב ןרעװ טריפעג זֹומ ןוא רעטַײװ סײג םוירָאטקעזָארּפ ןרַאפ
 טַײקנזָאלעצ ןוא טַײקדליװ רעד רעּביא רוטלוק רעשיאעּפָארייא:ברעמ רעד ןופ
 | ! יירעסערפנדיי רעטריזילַארָאמעד ַא ןופ

 6 י נ |

 ,ךעלדנעטשרַאפ ץנַאג ללכּב טקנוּפדנַאטש ןזעיגילער:שידיי ןופ זיא סע
 ןפוא ןטנָאמרעדנּבױא ןַײמ ןעמונעגנָא ןָא ּביוהנָא ןופ ןּבָאה םינבר יד סָאװ
 ןּבָאה ,לשמל ,ױזַא ;םוירָאטקעזָארּפ ןרַאפ םיתמ ןינע םעד ןטכַארטַאּב ןופ
 ןופ ןעגנולמַאורַאפ עטקינייארַאפ ףיוא ענליוו ןיא ּבױהנָא ןופ רָאג ןיוש םינּבר
 .עגַארפ יד םויח:רדס ןפיוא ןענַאטשעג זיא סע ואו ,םינּבר ןוא םיריוטקַאד
 ,עגאל רערעװש רעיײז ןיא ןטנעדוטס עשיניצידעמ עשידיי יד ןטלעה וצ יו

 ףיוא טלעטשעג ךיז רדסּכ-.לוּבלּב:םיתמ םעד תמחמ ןפַאשעג ךיז טָאה עכלעוו |
 | ,טקנוּפדנַאטש ןַײמ

 רעטַײװ קעװַא ןענַײז םינּבר יד סָאד ,ךעלדנעטשרַאפ רעטַײװ זיא סע
 טכער סָאד ןּבָאה ןלָאז תורבח עזעיגילער עשידיי יד סָאד ,קידגרעדָאפ ,רימ ןופ
 9 כל עו ,םיתמ ץזָאלמײה עשידיי ײלרעלַא ןוּבשח רעײז ףיוא ןַײז וצ רּבקמ
 ,םוירָאטקעזָארּפ ןיא ןּבעגרעּביא ךיוא טנָאקעג טָאה ןעמ
 :ג רעזעיגילער רעד סָאד ,קיטכיר טקנוּפדנַאטש ןשיטערָאעט ןופ ןיא סיוועג
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 טינ זיא רעּבָא טקנוּפדנַאטש ןשיטקַארּפ ןופ } תורשּפ ףוא ןייג טינ ןָאק קנַאד

 ןיא ףמַאק זיא סע ןכלעוו ןפמעקוצכרוד ךעלגעממוא טעמּכ רָאנ ,רעווש רָאנ

 .;עשילױטַאק יד ,תונומא עלַא ןופ עטסלַאסקָאדָאטרָא יד וליּפַא ! תורשּפ ןָא ןּבעל

 עשילױטַאק יד :תורשּפ ףיוא ןײגנייַא טזומעג םיתמ ןינע טעד ןיא ךיוא טָאה

 ךופ רענגעק סיוועג טקנוּפדנַאטש ןזעיגילער ןייר ןופ ךָאד ןענַײז עכעלטסַײג

 'יד ךָאד ןיא טייז רעדנַא רעד ןופ ;םיתמ ןריצעס ןופ ללכּב רעדָא ןרירַאּפערּפ

 ןעמ ;לָאז !םיתמ ןרירַאּפערּפ רעדָא ןריצעס םעד טימ ןדנוּברַאפ גנע ןיצידעמ

 ךופ טעװעטַאר סָאװ ,ןיצידעמ רעד ןופ טירשטרָאפ ןצנַאג םעד ןלעטשּפָא

 =וצ ןשטנעמ ןענָאילימ עקילדנעצ ךעלרעי:רָאי תולחמ ןופ טיהרַאפ ןוא טיוט

 ?הלאש רעזעיגילער ןוליפַא ,רעלַאנידרַאק ןַײק טינ ַא ּביל

 ןלָאז יז סָאד ,עכעלטסַײג יד ןופ ןּבעל סָא ד רעּבירעד טרעדָאפ סע

 רעדנַאןַײק ! םיתמ ןריצעס ןוא ןרירַאּפערּפ סָאד קידנעעז טינ ןכַאמ ךיז

 ..!ָאטינ ָאד זיא גנַאגסיוא
 םינּבר ןוא םיריוטקָאד ןופ ןעגנוטַארַאּב יד ףיוא ענליוו ןיא ּבָאה ךיא

 ,גָאלשרָאפ ןגיזָאד םעד םינּבר רענליװ יד טכַאמעג םיתמ ןינע םעד ןיא

 ...ןפרָאװעגּפָא טינ ןּבָאה ײז ןכלעװ
 ךןינע ןקיזָאד םעד קידנדײרמורַא ,טסואוורעד רעטעּפש ךיז ּבָאה ךיא יו

 .ןופ גנוניימ יד ךיוא סָאד זיא ,םיחלג עשילױטַאק עטעדליּבעג ערערעמ טימ

 ,םיחלג עשילױטַאק יד ןופ ןזַײרק עטעטירָאטװַא יד

 יצר ַא רָאנ טינ םיתמ עשידיי ןרירַאּפערּפ ןופ עגַארפ יד זיא ןדיי רַאפ

 לָאצ עניילק וצ יד רעדָא ןלעפ סָאד : עשיטילָאּפ ַא רקיע רעד רָאנ ,עזעיגיל

 'ידּכ ,ןצונסיוא טלָאװעג ןטימעסיטנַא ןּבָאה םוירָאטקעזָארּפ ןיא םיתמ עשידיי

 !ןיצידעמ רעד ןופ םוידוטש םוצ ןדיי ןזָאלרעד וצ טינ

 ןעעז ךָאד ןוא !ט כַא ןיא ןעמענ טוומ עג םינּבר יד ךיוא ןּבָאה סָאד

 .עשרַאװ ןיא יא ,ענליוו ןיא יא תורבח:הרובק עזעיגילער עשידיי יד יװ ,רימ
 עתוחוּכ ערעיײז טקרַאטשרַאפ, רעמ ךָאנ ןּבָאה עקַארק ןוא גרעּבמעל ןיא יו

 עלופ ייז ןּבָאה סיװעג !םוירָאטקעזָארּפ םוצ םיתמ עשידיי ןזָאלרעד וצ טינ ידּכ

 'רָאי רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא רעסעּב ןעוװעג טינ טלָאװ -- רעּבָא ,ףיורעד טכער

 םיתמ ץזָאלמײה ןעמענ סָאד ףיוא רעגניפ יד ןשיװצ ןקוק וצ תוחּפה:לכל

 ןטימעסיטנַא יד דצמ עיצַאטיגַא עצנַאג יד טלָאװ ןַאד ?םוירָאטקעזָארּפ ןרַאפ

 .,!ןצַאלּפ טזומעג אליממ
 רשפא ךָאנ ןַאק ם םיתמ ןרירַאּפע רּפ ןופ הלאש רעקיזָאד רעד ןיא ּביוא

 עגױזַא ,ךיז טכוד רימ יװ ,רעּבָא ןיא ,ןדיי ןשיװצ תועד:יקוליח וצ ןעמוק

 ךריצעס רעדָא ןסעמלַאּפ ןופ הלאש רעד ןיא ךעלגעממוא תועד:יקוליח

 ןטנָאמרעדנּבױא םעד רַאפ ןטלַאה םינּבר יד ךיז ןזומ טרּפ םעד ןיא :םיתמ

 יד ןיא  םיתמ ןסעמלַאּפ םעד ףיוא רעגניפ יד ןשיוװצ ןקוק ןוא גָאלשרָאפ
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 ןוא םינּבר יד דצמ ןסעמלַאּפ ןרעװרַאפ סָאד לַײװ ,רעלעטיּפש עשידײ

 םעד טלַאהרַאפ ,םעד תמחמ ףיוא ןּביױה ייז ןכלעוו ,יירשעג רעד רעמכָאנ

 ?רעטניה ייז טכַאמ ןוא רעלעטיּפש עשידיי יד ןופ טירשטרָאפ ןשיניצידעמ

 רַאפ ןוא םיריוטקָאד עשידיי יד רַאפ !רעלעטיּפש עכעלטסירק יד יּבגל קילעטש

 טעּברַא רעשיניצידעמ רעשיטקַארּפ ןוא רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןופ ךייה רעד

 רעתמא ןַא םיתמ ןסעמלַאּפ וצ רוסיא ןימ אזַא זיא רעלעטיּפש עשידיי יד ןיא

 : ..!קילגמוא

 =ּפש עשידיי יד ןופ ,םיריוטקָאד:ףעש יד טרפב ,םיריוטקָאד עשידיי יד

 ךיז ןוומ ןוא ןסעמלַאּפ םעד רַאפ ףמַאק ןטנשקערַאפ ַא ןּביױוהנָא ןזומ רעלעט

 טכיזרָאפ ,תונשקע ליפ !טרּפ םעד ןיא לָארטנַאק:םינּבר םעד ןופ ןריּפיצנַאמע

 :נַאמע ןַא גנַאל ןופ ןיוש ךיז ןּבָאה ןפוא םעד ףיוא ! קיטיונ ָאד זיא הזעה ןוא

 .י!רעלעטיּפש ערעייז ןיא םיריױטקַאד עכעלטסירק יד טריּפיצ

 טיג יװ ,רעקירעדינ ןייטש טינ טרּפ ןייק ןיא ןרָאט רעלעטיּפש עשידיי

 !עשידיי

.2| 

 ,ששינערעקרעּביא-יַאמ יד
 ,ל"װ ןעמ יו יקסדוסליּפ ףעזוי לַאשרַאמ םוצ ןעמענַאב ךיז ןָאק ןעמ

 ,טַײקכעלנעזרעּפ עשירָאטסיה א זיא רע סָאד ,ןַײז הדומ ןזומ עלַא רעּבָא

 ןיטשפיא םיתמה:תיחת םעד ףיױא ןעװעג עיּפשמ קרַאטש רעייז טָאה סָאװ

 !לױוג ריא ןוא גנולקיװטנא רעקידרעטַײװ ריא ףיוא ,ןליוּפ ןופ
 ןוא ןטכַארטַאּב טוג ךיז טזָאל רעטַײװ קעלַאשרַאמ ןופ קיטילָאּפ יד |

 ענַײז טכַארטַאּב ריא ןעװ ,ןַאד רָאנ ףיוא ןצנַאגניא ךַײא רַאפ ךיז טקעד

 רעײז ןיא רָאנ ,טַײקגסירעגּפָא רעשיטַאטס רעײז ןיא רָאנ טינ ןוא םישעמ

 ןוא הוה ןַײז טיפ ,ןּבעל ןקימורַא ןצנַאג םעד טימ טַײקנדנוּבעג רעשימַאניד
 ,רבע ןַײז

 ךרוד רעקינײרװ ךָאנ ןוא ןדייר ןַײז ךרוד טינ זיא יקסדוסליּפ ףעזוי
 רע :םישעמ ענַײז ךרוד רָאנ ,ןרָאװעג טמירַאּב ןוא טסואװַאּב ןּבַײרש ןַײז

 םישצמ עטכַארטעגכרוד עטסעפ ןופ ןַאמ רעד ל3:םדוק זיא

 םישעמ יד וצ וצ טוג גיױא רעַײרפ ַא טימ ךיז טקוק ריא ןעװ ,טשרע

 :לַאנָאיצַאנ ןצנַאג ןַײז ןײטשרַאפ וצ ןָא ריא טּבייה ,יקסדוסליּפ ףעזוי ןופ

 טגָאז רע ןכלעוו חוּכמ ,ןַאלּפ ןופ לײט םעד רָאנ טינ ןוא ,ןַאלּפ ןשיטילָאּפ

 יו ,םיזמר טימ טדער רע ןכלעװ ןגעװ ,ליט םעד ךיוא רָאנ ,סױרַא ךיז

 ...ןדײר וצ סיוא טדַײמ רע ןכלעוו ןגעװ ,לייס םעד וליּפַא
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 סעד ןריציק סנָא רוציקב ָאד ךיא לי םישעמ עלַא ןופ ךמס םעד ףיוא
 טָאה ,ךיז טכוד רימ יו ,יקסדוסליפ ףעזוי ןכלעוװ ,ןַאלּפ ןשיטילַאּפ:לַאנָאיצַאנ

 :וצכרוד תוחוּכ עלַא טימ טּבערטש רע ןכלעװ ןוא ןלױּפ רַאפ טעּברַאעגסױא
 סָאװ ,תונשקע ןוא טַײקנטלַאהעגסיױא רענרעזעא רעד טימ ןּבעל ןיא ןריפ
 ,םיא ןריזירעטקַארַאכ

 רעד רשפא ,ןלױּפ ןופ טָאירטַאּפ רעסיורג רעד זיא יקסדוסליּפ ףעזוי
 ַא ןופ טײטשַאּב ןּבעל ץנַאג ןַײז סעמּכ ;ןטָאירטַאּפ עלַא ןופ רעטסערג
 רַאפ ,דנַאלרעטָאפ ןַײז רַאפ ףמַאק ןקידתורובג ַא ןוא ןקידשפנ - תריסמ

 סָאד .גנולקיװטנַא רעקידנעטשּבלעז ריא רַאפ ןוא גנואַײרּפַאּב ריא רַאפ ,ןלױּפ
 טינ םיא ןּבָאה סע ןכלעװ רַאפ ,ןּבעל ןַײז ןופ ליצ רעד ןעװעג םיא ַײּב זיא
 טינ ,עגרָאטַאק ןוא תוסיפּת ,סעקנַארכָא עשיסור יד טינ ןקערשּפָא טנָאקעג
 ןוא םענעסירעצ ןַײז ןופ קילגמוא סָאד !ןבעל ןַײז ןופ תונּכס עטסערג יד
 ןוא ץרַאה ענעבעגעגרעּביא ןַײז טרעטַאמעג רדסּכ טָאה ןלױּפ ןטעטכעגקרַאפ
 ,חומ ןַײז טרעּבקעעג

 ,ןטכַאד טזומעג םיא ךיז טָאה ,ךַאװש ױזַא ןעוװעג טינ טלָאװ ןלױּפ ןעוו
 :עגנגעקטנַא ךיז יז טלָאװ ,ןקיטלַאװגרַאפ ךיג ױזַא ןזָאלעג טינ ךיז יז טלָאװ
 עּבָארג יד .םינכש עקידתוירזכַא עריא ןופ חוּכ ןשיזיפ ןּבָארג םעד טלעטש
 ךיז ןלױּפ ליו ...ןלױּפ טרטּפעג טָאה םינכש עקיזָאד יד ןופ טכַאמרעּביא
 ..!קרַאטש ןַײז לּכ:םדוק יז ןומ - ַײרפ ןּבַײלּב ןוא ןעַײרפַאּב

 :רעד ללכּב טפַאשלעזעג עשיליוּפ יד טָאה גנַאג:תובשחמ רעקיזָאד רעד
 וצ לּכ:םדוק ןּבערטש םעד וצ ןוא חוּכ ןשיזיפ ןרַאפ ךיז ןקוּב םעד וצ טריפ
 ןוא רעטציירעג קרַאטש ,רעטקיטײװעגנָא רעד ...רעקרַאטש סָאװ ןרעװ

 ,זיא רעגייטש ןַײז יו ,דלַאּב טָאה םזיטָאירטַאּפ רעוװיסנַאּפסקע שיטסַאטנַאפ

 ןופ דוסי ןפיוא ריתע ןשילױּפ ןרַאפ רענעלּפ עקידנצנעלג ןעיױּב ןעמונעג
 ןלַאפרַאפ לָאמַאטימ ןענַײז עיגָאלָאכיסּפ רעשיליוּפ רעד ןיא ...ונתרחבהּתַא

 ריא ןיא טָאה עיזַאטנַאפ עשיטסילַאנָאיצַאנ יד ןוא ּתונורסח עלַא ןרָאװעג
 .י!תולעמ עשיטסיאורטלַא ןוא עבושח ,עכיוה ,תולעמ -- רָאנ טקעדעגפיוא

 גנולעטשרָאפ עשיטסינַאיסעמ יד הקיני ריא ןגיוצעג טָאה ןענַאדנופ

 ,טפַאשלעזעג 'רעשיליופ רעד ןיא |

 =גאפ רעשיטסילַאנָאיצַאנ רעד טימ םעגייאניא לכש רעד טָאה ןענַאדנופ

 יי עּפָארײא:חרזמ ןיא עיסימ רעשיליוּפג רעד ןופ ןויער םעד ןפַאשעג עיזַאט

 ,עיזַאטנַאפ עשיטָאירטַאּפ עקנַארק יד טסיירטעג רעדיװ טָאה -- ,תוחוּכ

 קירעהעג יװ רָאג יז ףרַאד ןעמ ;גונעג קלָאפ ןשילױוּפ םַַײּב ןַארַאפ ןענַײז

 ,ןצונסיוא ןוא ןריזינַאגרָא
 רעקירעדינ וצ ַא ןופ קלָאפ א ןענַײז עכלעוו ,ןסור יד ןזומ לּכ:םדוק

 טַײװ ,שַײװ ןרעװ ןּבירטרַאפ ,'טינ קלָאפ ןייק רָאגַג רשפא רעדָא רוטלוק
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 עשיליוּפ יד ןעמעננָא, ןומ דנַאלסורסײװ !וליפַא לַארוא םוצ זיּב חרזמ ןיא

 ןסור יד ;ענִיַארקוא ןּבָאה זומ לרוג ןּבלעז םעד ; ןרילימיסַא ךיז- ןוא רוטלוקי

 סעד - טרָאּפסקע ןופ לקיטרַא:רקיע רעיײז ןרילרַאפ ןפוא  ַאזַאז ףיוא ןלעוו

 יד ,ןּבורג:ליוק טּפױה ערעיײז ןרילרַאפ יז ןלעװ רעטַײװ ;טרָאּפסקע:האובּת
 ,וו"זַאא עדור רעגָארָאװירק-

 ןרעװ טקעמענּפָא ןומ רוטלוק ריא !ןרעװ טריזינָאלָאּפ זומ ענַיַארקוא

 ַא עגיארקוא ןופ ןרעװ ןפַאשעג טעװ ןפוא ַאזַא ףױא .,.!רכז םוש ַא ןָא

 ..!ןליוּפ רַאפ ןײסַאּב:סגנַאגסיוא רעשיטילָאּפיגָאעג

 עקידנצנעלג צטײרּפשעגסױא ךיז "םי םוצ ןיּב םי ןופ, יד טָאה רעטַײװ

 ,ו"זַאא זַאקװַאק ,םירק --"זַײרק:העּפשה ריא ןיא ןעיצנַײרַא , טפרַאדַאּב ןליוּפ
 םי ןשיטלַאּב םעד ןוא םורד ןיא םי ןצרַאװש םעד ןופ דנַאלסור קידנפרַאװּפָא

 ח"וַאא דנַאלטסע ,דנַאלטעל ,עטיל יװ ,"ךעלהכולמ עניילק יד , ואוו ,ןופצ ןיא

 ןקידלַאװג םעד ןּבעגרעטגוא רעטעּפש רעדָא רעירפ טּפרַאדַאּב ךיוא ךיז ןּבָאה

 ,..חוּכ ןשיליופ

 רעקיזיר ַאזַא ןיא ךיז ןטלַאװ עכלעװ ,"םיטועימ, יד טימ תומַײש ןיא

 רעקידתומולח:לעּב רעשילױּפ רעד טָאה ,"ןליוּפ ןסיורג ַאזַא ןיא ןּבַײלקנָא לָאצ

 רעד ךרוד דלַאװג טימ ייֵז ןוילימיסַא :ןַאלּפ אזַא טעברַאעגסױא םזיניװָאש

 ,(828018 קסוע92606008) לוׂש:סקלָאפ רעד ךרוד רקיע:רעד ,לוש רעשיליוּפ

 עשיליוּפ יד ךרוד ,רעלק ןשילױטַאק םעד ךרוד ,יימרא רעשיליוּפ רעד ךרוד

 ,תונתתח עטשימעג ךרוד ,עסערּפ רעשילױּפ רעד ךרוד ,תודסומ עכעלטנפעי

 ,װ .זַא ןוא ( (ָאװטצינדַאסָא) ?עיצַאזינָאלַאק ערעניא , יד ךרוד
 ךָאנרעד ,ןרעװ ןעמונעגנַײא שירעטילימ רעדנעל עלַא יד ןזומ רעירפ

 ?טינ םעד ןיא ןיוש טעװ ןפוא ןַאזַא ףיוא !ןרעװ טרילימיסַא דלַאװג טימ

 ןעניפעג ךיז טעװ סע ואוו ,ןליוּפ עסיורג:קיזירַא ןרעװ ןפַאשעג דיתע ןטַײװ

 :ל3:לע ,ןוא הנומא ןײא טימ ךיא רשפא ,ןושל ןײא טימ קלָאפ ןייא רָאנ
 ,,!רוטלוק ןיי א טימ ,םינּפ

 עכעלקילגמוא יִד ןכלעװ טימ ,םולח רעסיז רעד ןעװעג זיא סָאד

 טסײרטעג ךיז ןּבָאה ץנענילעטניא ןוא םיצירּפ עשיליוּפ עטפדורעג = קרַאטש |

 ,יגנוטכענקרַאפ רעּבָארג רעייז ןופ ןרָאי עגנַאל יד ןיא
 .ןפַאשעג ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאלעטסנָאק עשיטילַאּפ ערַאּברעדנואוװ יד

 ןופ ףוס םוצ רָאג הלּפמ רעשטַײד רעקיטליגדנע רעד ךָאנ דלַאּב ןליוּפ רַאפ
 --ךַאמּפָא:םולש רעלַאסרעװ םעד ןסילש םעד ךָאנ דלַאּב ןוא המחלמ:טלעוו רעד
 טַײצ:סגנוטכעגקרַאפ רעד ןופ תומולח עשיליוּפ עטנָאמרעדנּבױא יד טָאה

 :ַאטשעגפיוא םיתמה:תיחת םעד ןופ טַײקכעלקריװ רעד וצ טקורעגוצ קרַאטש

 רעטציא ךָאנ רשפא ךיז טכוד סע ןוא ,טכודעג ךיז טָאה סע ,ןליוּפ םענענַאטשר

 "םויטַאקַאה, רעשיליוּפ ןימ ַא (*
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 ,סָאד ,טינש ןלַאקירעלק:שיצירּפ ןופ רקיע:רעד ,ןקַאלָאּפ לָאצ רעשביה ַא ךיוא
 .תיחּת ןענאטשעגפיוא גנולצולּפ זיא יז סָאד ,סנ ַאזַא ןעשעג זיא ןליוּפ ּביױא

 ךיוא יז ןָאק -- ,הכולמ עקידנעטשבלעז עקיטכעמ ןוא עסיורג ַא סלַא ,םיתמה

 .יתומולח עטלַא עריא ןופ לייט ןקירעּביא םעד ןכעלקריוװרַאפ

 סָאד ,ןטכוד טנָאקעג ןתמארעדניא ךיז טָאה קוק ןכעלכעלפרעּביוא םַײּב
 ןופ גנוכעלקריוװרַאפ רעד רַאפ ןפַאשעג יו זיא טנעמַאמ רעשירָאטסיה רעד

 ברחומו בורח ןענַײז דנַאלסור ןוא דנַאלשטַײד :ןַאלּפ ןטנָאמרעדנּבױא םעד

 =ַאקעצ זַײװרעטרע ,עטריזילַארַאּפ ןוא עטקיטולּברַאפ ןגעלעג ןענַײז ,ןרָאװעג

 ,הכולמ:גרעווצ א ןרָאװעג זיא ךַײרטסע ...עטעשטעיל

 =ַאּב רעד ַײּב ןּבָאה דנַאלסור ןיא טיונ עקידלַאװג יד ןוא רעגנוה רעד

 רַאפ םינּפ:תלּבק ןקידיירפ ןוא ןכעלדנַײרפ ַא ןפורסיורַא טפרַאדַאּב גנורעקלעפ

 יטסיװעשלָאב רעד וצ ףוס ַא ןכאמ ןעמוק טלָאװ סָאװ ,"רעַײרּפַאּב, ןכעלטיא

 ,,,טכודעג תוחּפה:לכל ךיז טָאה ױזַא ;טייקשיּתּבה:לעּב רעש

 ךָאנ טָאה דנַאלשטַײד רַאפ ארומ יד עכלעוו ,ךַײרקנַארּפ טָאה רעטַײװ

 --ךַיײרקנַארפ ,המחלמ:טלעװ רעד רַאפ יװ רעקינייװ טינ ןקָארשעג המחלמ רעד
 . םענייאניא טלָאװ עכלעוו ,ןלױּפ רעסיורג ַא ןופ ןדירפוצ ןַײז טזומעג טָאה

 שינעטלעהרַאפ-תוחוּכ עשטַײד:שיזיוצנארפ יד ןכַײלגסיוא ןענָאק ריא טימ

 ..יזיִּב תוחּפה:לכל ,'םויניווָאש ןשטַײד , םעד םיוצ ןיא ןטלַאה ריא ןפלעה ןוא

 עשיזיוצנַארפ יד סָאװ וצ ,דנַאלשטַײד טימ דנוּב ןטסעפ ַא ןסילש טינ טעװ יז

 בערטש טזומעג ןוא טּבערטשעג טייהרעליטש ןּבָאה רענעמ :הכולמ

 טימ טנַאה ַײּב טנַאה ןעגנַאגעג ץלַא ןיא טעמּכ ןַאד זיא דנַאלגנע

 ,ךַײרקנַארפ

 .סעקיװעשלַאּב יד וצ האנש סיורג טימ ןעמונַאּב ךיז טָאה עקירעמַא

 =ָאטסיה רעד ןעמוקעג זיא סע סָאד ,טכודעג רשפא ךיז טָאה עינָאּפַאי

 ןַאעקֶא ןליטש םעד ןופ ןגערּב יד ןופ דנַאלסור ןפרַאװּוצּפָא "טנעמָאמ רעשיר

 =עגפיונוצ קרַאטשיצ ריא רַאפ געװ ןטײרּב ַא ןוא ןטַײװ ַא ןענעפע ןוא

 =לָצפַאּב רעטישיוצ רעד ןופ עיצַאזינָאלַאק רעד וצ גנורעקלעפַאּב רעטקירד
 .ריּביס רעטרעק

 לוװ ,דנַאלסור ןופ ןלייט ענעזעוועג ,תוכולמ עטַײרּפַאּב יד ןענַײז ףוסל

 ,עינעמור ךיוא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןוא דנַאלניפ ,עינָאטסע ,עיװטַאל ,עטיל
 .סָאװ ,דנוּב ןטנּפָאװַאּב ַא ןפַאש וצ ןליוּפ טימ םענייאניא ןעוװעג ןעגנואווצעג

 גלעטשוצקירוצ ןבורּפ עלעוטנעװע עשיסור עלַא ןגעק ןציש ןענָאק ךיז לָאז

 ..יעטנַאָאװק:סוטַאטס םעד

 .ַאלּפ ןזעידנַארג אזַא ןּבעל ןיא ןכעלקריװרַאפ ןוא ןריפוצסיוא ףיוא

 .תריסמ ןַײז טימ יקסדוסליּפ ףעזוי קעלַאשרַאמ רעד ןרָאּבעג יװ ןעװעג זיא
 ןשידלעה ןוא םענרעזַײא ןַײז טימ ,ןלױּפ וצ טַײקנּבעגרעּביא רעקידשפנ
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 ךשילַארָאמ ןסיורג ןַײז טימ ,טַײקנײר רענעלָאטסירק ןַײז טימ ,רעטקַארַאכ

 ...רבע ןרַאדנעגעל ןצנַאג ןַײז טימ ןוא ןלױּפ ןיא טעטירָאטױא
 ,שינעדייר ליפ ןָא ,ּבױהנָא ןופ רָאג ןיוש טָאה קעלַאשרַאמ רעד ןוא

 .ליצ ןסיורג ןַײז ןכיירגרעד וצ ידּכ ,טעּברַא עשיטַאמעטסיס ןַײז ןּבױהעגנָא
 ײמרַא עשיליױּפ יד ןעױוּבסױא ןרַאפ ןעמונעג ךיז רע טָאה לּכ :פדוק

 טימ ,חוּכ ןסיורג ַא -- ײמרַא ענרעדַאמ עקיסַאלקטשרע ןַא ריא ןופ ןכַאמ ןוא

 רעקרַאטש סָאװ .ןענעכער טסנרע ןזומ ךיז ןלָאז דנַײפ ןוא דנַײרפ ןכלעוו

 ןופ םויק רעד ןעװעג טלָאװ רערעכיז ץלַא ,ןעװעג טלָאװ ײמרַא עקיזָאד יד

 ךיא טרָאװ ריא ןעװעג טלָאװ רעקיגָאװ ץלַא ןוא םינכש עריא יּבנל ןלױּפ

  .אגנודניּברַאפ רעשילגנע:שיזיוצנַארפ רעד
 רַאפ ןוא דנַײרפ ןלױּפ רַאפ ןכוז ןעמונעג יקסדוסליּפ טָאה ַײּברעד

 ,ןקרעט ,ןרַאגלוּב ,רענעמור :דנַאלסור ןופ םינכש עלא ןשיװצ דנַײֿפ דנַאלסור
 רע טָאה רעטַײװ ;רענַאּפַאי-רקיע רעד רעּבָא ,רעזעניכ ,רענַאּפַאי ,רעיסרעּפ

 עשיטלַאּב יד ןוא ןלױּפ ןופ דנַאלסור ןגעק דנַאּברַאפ ַא ןפַאש וצ טּבערטשעג

 ,דנאלניפ ןוא דנַאלטסע ,דנַאלטעל ,עטיל : תוכולמ
 ,ןלױּפ זיא טעּברַא רעשיטַאמָאלּפיד רעוויסנעטניא רעקיזָאד רעד ןיא

 ךוא ךַײרקנַארּפ ,דנַאלגנע ךרוד טציטשעגרעטגוא קרַאטש ןרָאװעג ,תועמשמ

 | ...ןעמעװ ךרוד ךָאנ רשפא
 =יֵגַא עשיסוריטנַא ןַא ןקרעמ טזָאלעג ךיז טָאה טַײצ רעּבלעז רעד ןיא/

 =ורג - רקיע רעד ,ןרעטָאט ,רעמירק ,רעניַארקוא ,ןסורסַײװ יד ןשיוװצ עיצַאט

 יד רעמ קורדסיוא םוצ טכַארצעג רשפא טָאה עיצַאטיגַא עטצעל יד .רעניז

 =סקָע עשיליּפ יד רעדייא ,תורצוא רעזַאקװַאק יד וצ ןטיטעּפַא עשילגנע

 .י.לעיסנַאּפ
 טנַאק רענליוװ ןופ עיצולָאװע ('"רעשיוװטיל:לטימ, ןופ ּביײהנָא ןופ רָאג

 ןשיזיוצנַארפ ןדנצנעלג ַא טימ טנַאקַאּב רעטנעענ קילעפוצ ךיז ךיא ּבָאה
 םעד ןיא עילַאר עשּפיה ַא טליּפשעג ,תועמשמ ,טָאה סָאװ ,ריציפָא ןרעכעה

 ,ןלױּפ ןופ סעקיװעשלָאּב יד ןסױטשטּפָא ןטייוװצ

 ףעד ןגעו ךערּפשעג םענעפָא ןַא טַאהעג םיא טימ ךיא ּבָאה לָאמַא
 ?רעּביא ,ןטסעפ א טימ טגָאזעג טַאה רע ,ןליוּפ ןיא קיטילָאּפ רעשיזיוצנַארפ

 | :לוק ןטגַײצ

 ױזַא טלּפָאד לָאצ ןיא ןענַײז ןשטַײד יד זַא ,ר"ד 'ה ,ךָאד טסייוו ריא,

 ףענייא המחלמ ַא ןריפ יז טימ רימ ןענָאק ;ןזױצנַארפ ,רימ יוװ ,קרַאטש

 טַײז ןופ ןשטַײד יד ַײּב ןּבָאה רימ ןזומ רעּבירעד !טינ סיװעג ? םענייא ףיוא

 ףוא רעסערג סָאװ ;ןליוּפ ,ענעדנוּברַאפ זנוא טימ ,עקרַאטש ַא ןוא עסיורג ַא

 ."עטיל.לטימ, לטיּפַאק "םרוטש ןיא , עז (*

123 



 רעד דצמ ןַײז רימ ןלעװ רערעכיז ץלַא ,ןַײז טעװ ןליוּפ רעקרַאטש סָאװי

 ,,!טכַאמרעּבױא רעשטַײד

 ,ןצענערג עקיטציא עריא ןיא ןליוּפ ןטלַאהרעד וצ רָאנ טינ ןּבערטש רימ

 ?ןוזַאּב ףיוא דנַאלסוו ,ןזָאל רָאנ ךיז טעװ סע ּביוא ,ןּפַאלקעצ וצ ךיוא רָאנ

 ענַיַארקוא ,דנַאלסורסַײװ רעטַײװ ןוא תוכולמ עשיטלַאּב יד ;תוכולמ ערעד
 ןוא עינָאמעגעה רעד דעטנוא תוכולמ עקידנעטשּבלעז ןרעוװ ןזומ םירק ןוא

 :דנַאלסור ןופ ןלײט עקירעּביא יד ךיוא רעּבָא ,ןלױּפ ןופ טפַאשרעריפנָא

 ו"זַאא ריּביס ,לַארוא ,טיּבעג:ַאגלָאװ ,ןַאטסעקרוט ,זַאקװַאקסנַארט ,זַאקװַאקי
 י ..!תוכולמ עקידנעטשּבלעז ןרעװ ןזומ-

 | :טגערפעג ּבָאה ךיא

 .ןופ קורד םעד רעטנוא ,ךיז ןלעוװ רעקיטש ערעדנוזַאּב עלַא ןעוו ןוא,

 ..?הכולמ רעקיזיר ןייא ןיא ןקינייארַאפ רעדיװ ,גנולקיװטנַא רעשירָאטסיה:

 ?געמ סָאד ןיא רעדײל ,. . .- :טרעפטנעעג ףיורעד טָאה זיוצנַארפ רעד

 רעזנוא ןּבָאה רימ ;ךעלגעממוא זיא רעטציא ןעזסיוארָאפ ץלַא רעּבָא ,ךעלי

 ..."ןזָאל ךיז טעװ סָאװ ,סָאד ןריפסיוא ןלעוװ רימ ןכלעוו ןופ ,ןַאלּפ

 :ָאק רעד זומ ןגרָאמ:טנַײה סָאד ,טכודעג טלָאמעד ךיז טָאה ןעמעלַא
 :ַאטשרַאפ ױזַא טינ רעטַײװ ןעמ טָאה ,הלּפמ ןַײז ;ןצַאלּפ דנַאלסור ןיא םזינומ-

 :ולָאװער עכעלקערש ַא דנַאלסור ןיא ןפורסיורַא ןזומ טעװ ,ןשנואוועג יװ ,ןענ

 ףיוא לַאפנָא םענײמעגלַא ןַא וצ לַאנגיס ַא רַאפ ןעניד טעװ עכלעװ ,עיצ

 ...גנולייטעצ ריא ןוא דנַאלסור

 ,יקטדוסליּפ קעלַאשרַאמ םעד זַא ,םישורּפ עקירעּביא ןָא רָאלק זיא סע

 :גַארג ַאזַא ןריפוצסיוא ךיז ןטײרג םִַײּב וליפַא רָאנ ,ןריפסיוא םַײּב רָאנ טינ
 ןטסערג םעד תוחּפה לכל ןּבָאה וצ ןעוװעג קיטיונ לֹּכ םדוק זיא ,ןַאלּפ ןזעיד

 ךיז ןעמ ןָאק יװ ,םורָאװ !טנַאה ןיא ךיז ַײּב טכַאמ:הכולמ רעד ןופ לט

 :ַאלרַאּפ ןופ ןעמוקַאּב וצ ןשָארג ןדעי ביוחמ קידנעייז ,ןינע ַאזַא רַאפ ןעמענ

 ?סיוא יד ןיא ןוּבשחו ןיד סעיונעג ַא ןּבעגּפָא םעדכָאנ זומ ןעמ ןעמעוװ ,טנעמ

 םעד ןגײטשרעּביא רַאפ תוירחא וצ טיצ רעכלעוו ןוא ,רעטלעג ענעּבעגעג

 ךעלגעממוא טושּפ ךָאד זיא רעטַײװ ? רעטסינימ  ץנַאניפ ןכילטיא טעשזדויּב
 ! קיטילָאּפ עשידנעלסיוא אזַא ןריפ וצ טנעמַאלרַאּפ ןופ לָארטנָאק רעד רעטנוא ןפָא

 קעלַאשרַאמ םעד ןשיװצ םזינָאגַאטנַא םעד ןופ הּביס:רקיע יד טגיל ָאד

 נעמַאזוצ ַא וצ ןריפ טוומעג טָאה סָאװ ,טכַאמ רעשירעּבעגצעזעג רעד ןוא

 :נָאק רעד טימ דךיּב ןחוא םעד ןשיװצ סיר ַא וצ -- ףוסל ןוא סיוטש

 | .עיצוטיטסי

 ןשיטַארקָאמעד ןקידנעטש ןַײז ןזָאלרַאפ ט זו מ ע ג טָאה קעלַאשרַאמ רעד

 =לַאגעל רעד וצ .,,.זיּב סטכער ףיוא הגרדהּב ןרינָאיצולָאװע ןוא רעגייטש

 !רוטַאטקיד ., ,רעטריז

1244 



 רעד ,ןַאלּפ ןטנָאמרעדנּבױא םעד ןריפסיוא טלָאװעג טָאה סָאװ ,רעד

 !טכַאמ:הכולמ עצנַאג יד רעקיניײװ:רעמ ןציזַאּב טזומעג טָאה

 ךןשירַאטנעמַאלרַאּפ םעד ןופ טירט עטשרע יד ןּבָאה ,קידנגָאז תמא םעד

 םגא טָאה סָאד יװ ,ןעמייס יירד:ייווצ עטשרע יד ,ןליוּפ ןיא םישזער

 גנוגיימ רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןבעגעג ,ַײז טנָאקעג טינ שרעדנַא

 טעּברַא עשירַאטנעמַאלרַאּפ יד :קיטירק רעפרַאש ַא רַאפ לַאירעטַאמ ליפ רעייז

 :וצ טיג ןּבעל םוצ ,רעלָאמש רעד תמחמ - סנעטשרע ןעקנוהעג קרַאטש טָאה
 לב ןייז טנָאקעג טינ שרעדנַא טָאה סָאד יװ ,טַײקשיא ײטר ַאּפ רעטסַאּפעג

 רָאנ ,ןּבעל ןופ ןסקַאװעגסױא שינַאגרָא טינ ןיא סָאװ ,ןזעװ:ײטרַאּפ ַא

 .סָאװ ,ןשנעמ וצ ןרָאװעג טּפעלקעגנָא ןוא דנַאלסיױא ןופ ןרָאװעג ןעילטנַא

 ,דמערפ שיגָאלָאכיסּפ םיא ןענייז

 ףופעד יד לב תונויסנ עשיטילָאּפ ןופ ןלעפ םעד תמחמ - סנטײװצ

 ןענַײז סָאװ ,רעדניק ַײּב טינ סיוועג ךָאד ןָאק ןעמ ...ןרָאטַאנעס ןוא ןסַאט

 ףצק סע סָאװ ,סָאד ןענעק ןלָאז יז ,ןרעדָאפ ,לוש ַא ןיא ןעמוקעגנָא טשרָאקָא

 !לוש יד ןקידגערַאפ סָאװ ,יד ןענ

 .קרַאטש וצ טָאה רעכלעוו ,םייס ןופ עינָאמעגעה רעד תמחמ - סנטירד

 קילּבוּפער רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד טימ טכַאמ עקידנריפסיוא יד טצענערגַאּב
 םעד ןופ - רעמַאק רעטײװצ רעד ןופ טכַאמ יד - ךיוא בגַא ןוא שארּב

 ..! טַאנעס

 .ןשיליוּפ ןופ טעּברַא עטשרע יד סָאװ רַאפ ,תוּביס:רקיע יד ןענַײז סָאד
 ,ענױזַא ןַײז טזומע ג רעּבָא טָאה יז ;עקידעגָאלק ַא ןעוועג זיא טנעמַאלרַאּפ
 צכלעװ ,רעקלעפ ןופ ןטנעמַאלרַאּפ עלַא :עטשרע יד ןעװעג זיא יז לַײװ
 טימ ךיז ןענרעל ייז ,,.,ויּב ,טכעלש ןטעּברַא ,תוריחל תודבעמ רעּבירַא ןעייג

 טוג ןענרעלסיוא טינ ךיז ןענָאק רעדניק .ןטעּברַא וצ טוג סא טַײצ רעד

 ןיילא ךיז טימ ןענרעלסיוא טינ ךיז ןענַאק רעקלעפ ןוא ,קידנלַאפ טיג ,ןײג

 ןכרוד לָאז דניק ַא זַא ,ארומ יד .ןרעלעפ ענייק קידנכַאמ טיג ,ןריגער וצ

 .סָאד ,ארומ יד יװ ,ןּבירטרעּביא ױזַא טקנוּפ זיא - ןרעװ טעגרהעג סינ ןלַאּפ

 !ןכַאמ בורח טינ הנידמ יד לָאז רעגנַאפנָא ןופ טנעמַאלרַאּפ א

 ןַײז ךָאד וומ סע - רעּבָא ..!דלודעג רָאנ ןּבָאה ןעמ זומ ןדייּב טימ |

 רענעלּפ עזעידנַארג עטנַאמרעדנּביױא יד ןריפכרוד סָאד ,ןרעדעי רַאפ רָאלק

 ףשפא ,ערעװש ַא רעייז זיא טנעמַאלרַאּפ ןקידעקניה ַא ןופ ףליה רעד טימ

 .עּבַאגפיוא ערעװש וצ ַא

 .סָאװ ,ןָא ךיז טּביױה קיטילָאּפ סיקסדוסליּפ יו ,בגַא רימ ןעעז רעּבירעד

 'רעתמא רעד וצ טינ טמוק יז זיּב ,סטכער ףיוא ןגײנוצּפָא רעמ ץלַא ,רעטַײװ
 =ַאנָעל עטשרמולּכ רעד טימ טרעײלשראפ טכַײל זיא יז םגה  ,רוטַאטקיד

 | .י:עיצַאזיל
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 םעד ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ ףיוא טינ קעלַאשרַאמ רעד טרעה רעּבירעד

 =עד ;קילּבּפער רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד ןופ זַײרק = ץנעטעּפמָאק ןלָאמשוצ:

 .+עמשרַאפ וצ טַײקידנעװטױנ יד ףיוא ץזַײװּוצנָא ףיוא טינ רע טרעה רעּביר-

 סעמעװ ,ןטַאטוּפעד יד ןופ "סעיגעליווירּפ , יד ןוא םייס ןופ טכער יד ןרעל

 ףיוא טינ טרעה רע טַײקכעלרעג טינ ןוא ("אװטציניײטרַאּפ,) ?טַײקשיאײטרַאּפ ,.

 .י.רעטרעװ עטסגרע יד טימ ןעלדיז וצ:

 :ייאְרַאפ טכַאמ:הכולמ עצנַאג יד טעמּכ זַײװכעלסיּב רע טָאה רעּבירעד

 | | .טנַאה רעטסעפ ןַײז ןיא טקינ

 םעד ךָאנ ךיז טָאה יקסדוסליּפ סָאװ ,הּביס יד ןעװעג ךיוא זיא סָאד

 טימ םענייאניא טָאה רעכלעוו ,1922 רָאי ןיא ,םייס ןטיײװצ םעד ןופ ףורפיונוצ

 ןופ טגָאזעגּפָא ךיז ,טנעדיזערּפ:הכולמ ַא רַאפ ןּבילקעגסיוא םיא טַאנעס םעד'

 :ּפָא ןצנַאגניא טַײצ רעסיוװעג ַא ףיוא ךיז טָאה ןוא "ענמורט רעקידובככ, ַאזַא

 ןַײז ןוא רענעלּפ ענַײז רעּבָא טָאה רע .טעּברַא רעלעיציפָא ןופ טגָאזעג

 ךיז טָאה טנעמַאלרַאּפ ןיא יא ,ײמרַא רעד ןיא יא ,,,ןפרָאװעג טינ גנוּבערטש

 ,ןליפ טוָאלעג טַײצ וצ טַײצ ןופ עיניל עשיטילָאּפ עטנשקערַאפ עטסעפ ןַײז

 ןַײז ןופ טַײצ עצנַאג יד טָאה יקסדוסליּפ קעלַאשרַאמ ןופ טעּברַא יד

 :ילימ עטסכעה יד ןיא העּפשה ןַײז ךיז טָאה ןוא טרעהעגפיוא טינ עיסימעד

 | ,טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ ןזַײרק עליוויצ יװ עשירעט

 "עשיאײטרַאּפמוא} טשרמולּכ יד ןופ הרוש עצנַאג יד רעּבָא דלַאּביװ

 ,יקסּבַארג ,לֹוװ ,יקסרָאקיס .נעג ןופ ןעגנוריגער עלַארעּביל בלַאה טשרמולּכ ןוא

 יעגכרוד ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא ןענַײז -- ערעדנַא ןוא יקסגישקס ,לװ .רג

 רעד וצ ןײגרעּבירַא טעװ טכַאמ יד סָאד ,רָאלק ןרָאװעג זיא סע ןוא ןלַאפ

 קעלַאשרַאמ םעד ןופ טַײקנדירפוצמוא יד ךיז טָאה ,טַײהרעמ רעשיטסַאיּפ:אנעיב

 רעד טימ ,'טכַאמ רעשירעטילימ רערעכעה רעד ןופ עיצַאזינַאגרָאג רעד טימ

 עיצוטיטטנָאק רעד טימ רקיע רעד ןוא םייס ןטימ ,קיטילָאּפ רעשידנעלסיוא

 :ער יד ,םיאנוש ענעסיּברַאפ ענַײז ןזָאלרעד ; }טקרַאטשרַאפ 1921 ץרעמ 17 ןופ

 ןופ ךָאנ ,ןָא גנַאל ןופ ןיוש טָאה רע עכלעװ טימ ,סעקעדנע ערענָאיצקַא

 ןלָאז יז - ,טיױט ןוא ןּבעל ףיוא המחלמ ַא טריפעג ,ןרַאי;המחלמ יד רַאפ

 עיצַארטסינימדַא ןוא ײמרַא רעד ןופ ןפרַאװסױרַא ןלָאז ,טכַאמ יד ןעמענרעביא

 רעד טָאה סָאד - "ןשטנעמ ענעגייא , טימ יז ןטַײּברַאפ ןוא רעגנעהנָא ענַײז

 !ןזָאלרעד טנָאקעג טינ ןפוא םושּב יקסדוסליּפ ,שרַאמ

 םייס םעד ןקורוצּפָא יקסדוסליּפ לַאשרַאמ ןופ ןַאלּפ רעד זיא טַײצ רעד וצ

 ןיא טכַאמ:הבולמ יד ןעמענוצנַײרַא ןוא עיצוטלטסנָאק יד ןרעדנע וצ ,טַײז ַא ןָא

 ..קיטַײצ ןעוװעג - טנעה ענַײז
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 ןענַײז טַײצ רעקיוָאד רעד וצ ליפיוו ףיוא ,טזַײװַאּב טקַאפ רעקידנגלָאפ

 2רעמ ןעוװעג אמּתסמ שינערעקרעּביא:הכולמ רעד וצ ןעגנוטיירגוצ יד ןיוש-

 ,,טקידנערַאפ רעקינײװ

 ,1925 רעּבמעווָאנ רעדָא רעּבמעטּפעס ףוס ןעװעג זיא סע
 ןופ ןײגּפָא דלַאּב טפרַאדַאּב טָאה ענליוװ--ױשרַאװ גוצלענש רעקיטכַאנַײּב רעד

 ריט יד ךיז טנפע לָאמַאטימ ,עּפוק ןיא ןײלַא רענייא ןסעזעג ןיּב ךיא ,ױשרַאװ

 קעלַאשרַאמ םוצ םיברוקמ עטסטגעָאנ יד ןופ טַאטוּפעד א ןַײרַא טמוק סע ןוא
 ןענַײז ףימ ןכלעוװ טימ ,שטנעמ רעטעדליּבעג ַא ןוא רעגולק ַא ,יקסדוסליּפ

 ,םייס ןופ עטנַאקַאּב עטַײװ ןעוועג

 ,"ןיגע ןקיטכיװ א ןגעװ ןדיײר טלעװעג ךַײא טימ ּבָאה ךיא !ר"ד 'ה, -

 | "!רעייז עטיּב, --

 ,רימ וצ רעטנעענ ךיז קידנקוקוצ ,טגָאזעג רע טָאה ,"רשפא ןוא,

 .!"ץנליוו רָאפ ,ירפ ןגרָאמ סָאד רימ ןכַאמ ,דימ רעייז סיוא טעז ריא

 ."ןגרָאמ ןַײז לָאז ;טיײרג ןרעג ןיב ףיא , --

 :קָעװֲא ,ןוא רימ וצ ןעמוקעג רעדיװ רע זיא ירפ ץנַאג ןגרָאמ ףיוא

 :טגָאזעג רע סָאה ,רימ ןגעק ךיז קידנצעז

 ;"הכולמ רעד ןיא גנונעדרַא רעד טימ ןדירפוצ ריא טַײז , --

 ?"טרּפ ןכלעװ ןיא, --

 ;רעכיפ טשלעפ ןעמ ,ןטנעמוקָאד טשלעפ ןעמ !םיטוּפ עֶלַא ןיא, --
 רעירוק םעצד ןופ :ןענעבנג עלַא !טעבנג ןעמ ןוא טעבנג ןעמ ,טעבגג ןעמ

 ;ןּבײלּפ רעטַײװ ױזַא סָאד ןָאק !עלא ןענעבגג רעטסינימ םוצ זיפ

 ףיפ ךיא ,,!ןל"וּפ ןרטפ ךָאד ןלעװ םיבנג יד ,,?ןזָאל יװַא סָאד ןעמ ןָאק

 :ץגָאלק רעד ןגעװ ,סיזירק ןלעיסנַאניפ ןוא ןשימָאנָאקע םעד ןגעוו םינ ןיוש

 ףָאד רימ ןזומ םיבנג יד ןופ= רעּבָא ,/ זא ןוא קיטילָאּפ:דגַאלסױא רעקיד
 ?"ןָאט רימ ןלָאז סָאװ !ןרעװ רוטּפ

 טרָא רעייז ףיוא ןעמ ןומ ןַאד ,,!םיבנג יד ןבײרטעצ 3 :םדוק, --
 | .. ןשטגעמ עכעלרע ןצעזקעווא

 91 ַא ָאד ןיוש זיא סע !ןרעװ טכַאמעג דלַאּב טעװ סָאד, -

 ןיא רעניײא :ןבילקעגּפָא טָאה ןײלַא קעלַאשרַאמ רעד עכלעװ ,גגוריגע ד

 ;"קעלַאשרַאמ םוצ יורטוצ ריא טָאה !ןשטגעמ ענייר ,עכעלרע--םענייא

 כה ןוא טַײקנײר רענעלָאטסירק ןַײז ןצ יורטוצ ןטסערג םעד;, -
 | ,?םזיטָאירטַאּפ

 רע ;םיטרּפ עטנאסערעטניא עקינײא טימ טנָאקַאּב ךימ טָאה 'ה רעד

 רעד טײטש גנוריגער רעַײנ רעד ןופ שארּב סָאד ,טגָאזעג ךיוא רימ טָאה
 !יקסדוסליּפ קעלַאשרַאמ
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 ;קיטילָאּפ רעשידנעלסיוא רעד וצ רעּבירַא רענדער רעד זיא םעדכָאנ
 ןיא םגה ,טריזיצערּפ ףרַאש ןוא רָאלק טָאה רע עכלעוו ,קעלַאשרַאמ םעד ןופ
 20... א א א א גט א א . . + + .+ ןכירטש ענײמעגלַא

 ;טגָאזעג רימ רע טָאה ,טקידנערַאפ
 קעלַאשרַאמ רעד עכלעװ ,טעּברַא רעד טימ טנַאקַאּב ךַײא ּבָאה ךיא

 "לןגָאז ףיורעד ,ר"ד 'ה ,ריא טעװ סָאװ !ןָאט וצ ןּבױהנָא ןכיגניא סעװ
 ןוא טלַאהניא רעקיטכיװ רעד ,ןָאט רעכעלרע ,רעפטנע רעטסנרע רעד

 טָאה - ,דמערפ ןרעה םעד ןעװעג ךָאד ןיּב ךיא סָאװ ,רימ וצ יורטוצ רעד
 רָאלק ּבָאה ךיא :רעפטנע ןקיטכירפיױא םענעּפָא ןַא וצ ןעוועג בייחתמ ךימ
 עג רימ רעד ףױא הבושּת ַא ןּבעגעג עדער רערעגנעל ַא ןיא ךעלטַײד ןוא
 ...גָאלשרָאפ ןטכַאמעג םעד - רעדָא עגַארפ רעטלעטש

 רעכעלרעניא רעד טימ טַײקנדירפוצ עלופ ןַײמ טקירדעגסיוא ּבָאה ךיא
 רעד טימ טרפּב ,ןריפוצנַײא העדּב טָאה קעלַאשרַאמ רעד עכלעוו ,קיטילָאּפ
 עיצַארטסינימדַא רעד ןיא טשרעה סָאװ ,עיצַאזילַארָאמעד רעד ןגעק המחלמ
 'טימ טַײקטײרג ןַײמ רעטַײװ טקירדעגסיוא ּבָאה ךיא ,דנַאל ןיא ללכּב ןוא

 ,קיטילָאּפ רעקיזָאד רעד ןפלעהוצטימ ,תושר ןַײמ ןיא רָאנ טייטש סָאװ ,ץלַא
 רעדנַא ץנַאג ַא ףיױא קיטילָאּפ-ןרעסױא רעד עגונּב ךיא ייטש רעדײל

 ,טגָאזעג ףוס םוצ ןוא טלקיװטנַא טקנוּפדנַאטש ןַײמ ּבָאה ךיא ;טקנוּפדנַאטש
 עשיטנַאמָאר ףיוא טינ ןוא עשימָאנָאקע ףיוא ןעמ זומ הכולמ ַא ןעיױּּפָא זַא
 ןסילש לָאז ןלױּפ סָאד ,ןרעדָאפ ןליוּפ ןופ תודוסי עשימָאנַאקע יד ...תודוסי

 ,,!דנַאלסור טימ עינוא:לָאצ ַא

 "2 ןקורט רימ טימ  ךיז טָאה ,רימ ףיוא זגורּב ןרָאװעג ןיא רעה רעד
 .עּפוק ןופ ןעגנַאגעגסױרַא דלַאּב זיא ןוא טנגעז

 'ןיא "שינערעקרעּביא-יַאמ, יד ןַא ,ןטגָאועגנּבױא םעד ןופ רָאלק זיא סע

 -טעּברַאעגסיױא טָאה קעלַאשרַאמ רעד סָאװ ,ןַאלּפ א ןופ אצוי:לעוּפ רעד ןעװעג

 =יגער עשיטסַאיּפ:ענעיכ יד ןעװ זַא ,ןַײז ךיוא רשפא ןָאק סע .רעירפ ךס ַא

 =ַאֹּב טינ ןוא טכַאמ יד ןעמונעגרעּביא טינ טלָאװ שארּב ןסָאטיװ טימ גנור

 :ַאשרַאמ ןופ רענעלּפ עסיורג יד וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ ןפוא ןַאזַא ףיוא טָארד

 ינַאס, ןַײז קעלַאשרַאמ םעד ךיז טלָאװ ןַאד זַא ,ןַײז רשפא ןָאק סע -- ,קעל

 ,ןפוא ןכעלדירפ ַא ףיוא ןריפוצכרוד ןּבעגנייַא טנעקעג "ןַאלפ:סגנור

 ַאיצקַאער עטסגרע יד ךרוד טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ סָאד טָאה םילּכלע

 ןטצעל םעד ןעגנואוצעג -- יקסדוסליּפ קעלאשרַאמ ןופ םיאנוש ןוא ןרענ

 ,ךיג ףיוא ןוא המר דיּב ןַאלּפ ןטיירגעגרָאפ ןַײז ןריפוצכרוד
 !שינערעקרעּביא:יַאמ יד ןענַאטשטנַא זיא ױזַא

 =עקרעּביאּיַאמ רעד ברע ןעמוקַאּב ּבָאה ךיא סָאװ ,ענליוו ןופ ווירּב ַא

 .עשרַאװ ןופ ןפורעגּפָא ךימ טָאה ,שינער
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 .ײרפ ןעװעג ךָאנ זיא ענליוװ ןַײק געװ רעד

 .קרַאטש ? ךָאנ ,עטשרע יד ענליוװ ןיא ןעמוקַאּב ךיז ןּבָאה סע רָאנ יװ
 ךיא ּבָאה ,'עשרַאװ ןיא עיצולָאװער, רעד ןגעװ תועידי עגיכערּפשרעריװ
 טסירגַאּב גנוטַײצ רעשידיי רענליוו ַא ןיא לקיטרַא:טײל ַא ןיא רעטשרע רעד
 רעד ןופ טכַאמ רערענָאיצקַאער רעד ןגעק קעלַאשרַאמ ןופ טיוטסױרַא םעד
 ...ןוחצנ ןלופ םעד םיא ןשטנואוועג ןוא ?ַאנעיכ;

 יװ ,דלַאּב ,םורַא געט עכעלטע ןיא עשרַאװ ןייק קירוצ ךיז גידנרעקמוא
 ןיא רעמיצ ןַײמ ןענופעג ךיא ּבַאה ,ןרעלקפיוא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה עגַאל יד
 ןעמַאר יד ;ןגָאלשעגסיױא ןּביױש עלַא ,םענעסָאשעצ ַא א לעטָאה:םייס ןטלַא םעד
 ?געפ ןכרוד ןגיולפעגכרוד ,תועמשמ ,זיא ליוק ןייא ,ןסָאשעצ רעטסנעפ יד ןופ
 ןיא ןַײרַא זיא ןוא טנַאװ ןופ ןגָאלשעגּפָא טעשָאקיר ַא סימ ךיז טָאה ,רעטס
 ...טעּב ןַײמ

 םעד ןשיװצ המחלמ עטנשקערַאפ א ןעמוקעגרָאפ ןיא אפוג םייס ןיא
 ןעעלַאײקסָאדזַאױא יד ןיא רעזַײה ךס ַא .לייח:סגנוריגער ןוא ןשיקסדוסליּפ
 ענירג ךס ַא .יײרעסיש:ןטַאמרַאה ןוא:ןסקיּב רעד ךרוד טקידעשַאּב ןעװעג ןענַײז
 ץנעסירעגּפָא טימ ןענַאטשעג ןוא ןרָאװעג בורח ןענַײז ןעעלַא יד ןיא רעמײב
  ךיא םוירעטסינימ:סגירק ןופ דַאסַאפ רעד ,ןגַײװצ ענעכָארּבעצ ןוא רעטעלּב
 ...ןסָאשעצ ןצנַאגניא ןעוװעג

 טכַאמ עצנַאג יד ןעמוקַאּב שיטקַאפ טָאה יקסדוסליּפ קעלַאשרַאמ רעד
 :פ :ןעװעג ןיא ןופרעד אצוי:לעופ רעשיגָאל רעד .טנַאה רעטסעפ ןַײז ןיא
 סָאװ ,עיצוטיטסנָאק עַײנ ַא ןריאָארטקָא :טַאנעס ןוא םייס םעד ןזָאלרעדנַאנ
 ףץעזעג רעד ןופ ןקוררעּביא טכַאמ?הכולמ רעד ןופ טקנוּפרעװש םעד לָאז
 טנעדיזערּפ:הכולמ םעד טימ טכַאמ רעקידנריפסיוא רעד וצ טכַאמ רעשירעּבעג
 ,,.שארּב לשומ ןשירָצטַאטקיד םעד רעדָא

 :רעד טינ ןעגנוטרַאװרעד ענײמעגלַא עקיזָאד יד טָאה קעלַאשרַאמ רעד
 ײמרַא רעד ןופ חוּכ ןצנַאג םעד ךיז רַאֿפ טסעפ קידנטלַאהַאּב טָאה רע :טליפ
 :לטסבָאק ןטלַא םעד ןופ ןַײש א ןוָאלעג ,טכַאמ:הכולמ פײט ןטסערג םעד ןוא
 ןקידססוג ןזָאלטכַאמ ַא טימ םזירַאטנעמַאלרַאּפ ןטשרמולּפ ַא ,רדס ןלענָאיצוט
 ...שארּב םייס

 טָאה ןליוּפ ןכלעװ ןיא ,דנַאלסױא םעד רַאפ יא גולק ןעװעג ןיא סָאד
 .רעד ךָאנ טָאה ןעמ ואוו ,םינּפ יּפלּכ ןיא ,טקיטױנעג קרַאטש סרעדנוזַאג ןַאד ךיז
 הגרדהּב טלָאװעג םלוע םעד טָאה ןעמ ;"זנעג יד ןצײר; לָאװעג טינ עלַײװ
 סיקסדוסליּפ ןופ םייס םעַײנ ַא ןבַײלקסױא :רדס םעַײנ םעד וצ ןעניואוועגוע
 ןקיגײארַאפ סָאװ ,ןסַאלק ןוא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עלַא ןופ ,"ןשטנעמ ענעגייא,
 ןפיוא ןוא ,קעלַאשרַאמ ןופ םַארגָארּפ "עיצַאנַאס, ןוא ןָאזרעּפ רעד םורַא ךיז
 ...ןעניז ןטנָאמרעדנּבױא םעד ןיא עיצוטיטסנָאק יד ןרעדנע ןפוא ןלַאגעל
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 טינ םורַא ױזַא סָאד זיא ןעניז ןשינילָאסומ םעד ןיא םזישַאפ ןייק
 דוסי רעשימָאנָאקע רעקיטכיװ רעד טלעפעג טָאה סע לַײװ ,ןזעװעג
 טפרַאדַאּב טָאה רע :טפרַאדַאּב טינ סע טָאה קעלַאשרַאמ רעד ...םזישַאפ ןופ
 :רעד ,רענעלּפ עסיורג ענַײז ןכיירגרעד וצ לטימ סלַא רָאנ רוטַאטקיד יד
 . . ,קיטילָאּפ רעכעלרעסיוא רעד ןיא רקיע

 6 אב
 ב

 עלַארעּביל עכעלטיא בגַא יװ ,קעלַאשרַאמ ןופ גנוריגער יד טָאה ןדיי

 ,עיצוטיטסנָאק רעד טול ,סטוג-סָאד:לַא טגָאזעגוצ ,גנוריגער עקניל רעדָא
 טינ בגַא ןּבָאה ןעגנוריגער עקניל עלַא ןכלעוו ,יאנּת םעד קידנגַײװשרַאפ |

 טימ םיא ןקירדוצסיוא גהוג ךיז ןענַײז רָאנ ,רעטרעוװ טימ ןגָאזוצסױרַא טלָאה

 !"ןרילימיסַא רָאנ ךיז ןלעװ ןדײ ןעװ, :ןזיא יאנּת רעד ;םישעמ

 ?חרזמ ץוח) תוליהק:ןסערק עלַא ןופ רעיײטשרַאפ ןופ ץנערעפנָאק ַא

 עריא ןעמונעגנָא טָאה ,ענליוו ןיא ןפורעגפיונוצ ּבָאה ךיא עכלעוו ,(עיצילַאג

 זַײרק:ץנעטעּפמָאק ןטיירּב םעד ןוא רעטקַארַאכ ןכעלטלעוו םעד עגונּב תוטלחה

 :עפנָאק יד טָאה רעטַײװ ,ךיז ןקיטױנ ןסערק יד עכלעוו ןיא ,תוליהק יד ןופ

 עכלעוװ ,רעציורָאפ ריא סלַא רימ טימ עיצַאגעלעד ַא ןּבילקעגסיוא ץנער

 :עלעד יד ,( ןטַאלוטסָאּפ ערעזנוא גנוריגער רעד ןּבעגרעּביא טפרַאדַאּב טָאה

 :עציוװ םענדָאמ ַא סעּפע ןָא ןסױטשעגנָא רעדייל עשרַאװ ןיא ךיז טָאה עיצַאג

 ןקידנעטשרַאפ וצ ךעלגעממוא ןעוועג ללכּב זיא סע ןכלעװ טימ ,רעטסינימ

 =עגרעדנַאנופ ךיז זיא ןוא ןטרַאװ טנָאקעג טינ טָאה עיצַאגעלעד יד ...ךיז

 ַא רעײז ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םורַא געט עכעלטע ןיא ןיּב ךיא ,ןרָאפ

 ,רעכיײוו ַא ןיא ּבָאה ךיא ןעמעװ ,ןטמַאַאּב ןכַײרסולּפנַײא ןוא ןטלעטשעגכיוה

 ןופ ןשטנואוװ ןוא ןעגנורעדָאפ יד ןּבעגעגרעּביא םרָאפ רעשירַאטנעמַאלרַאּפ

 ("" .ץנערעפנָאק רעד

 ; ןצנערעפנָאק.תוליחק ירד ןפורעגפיונוצ רָאי 1926 -- 1925 ןופ ךשמ ןיא ּבָאה ךיא (*

 .ליו ןיא ןוא זיירק רעגליוו ןוא ענליוװ ןופ ענליװ ןיא ,זירק רעקדורגָאװָאנ ןופ קָאדערַאװָאנ ןיא

 .סעװטסדואװעיָאװ-ןסערק עלַא ןופ -- ענג

 .עבליװ ןיא רַאפנעמאזוצ . .תוליהק םעד ןופ *"תוט לח ה , יד (**

 תוליהק עשיד" ןופ רעײטשרָאפ ןופ רָאפנעמאזוצ רעד טָאװה 1926 רעּבמעטּפעס 27 םעד

 .ָאנ ,רעקָאטסָאלַאיּב ,רענליוװ : סעװטסדואוװעיָאװ יד ןופ (ןסערק:חרזמ) רעדנעל-דנַאר-חרזמ יד ןיא

 | :תוטלחה עקידנגלָאפ ןעמונעגנָא -- רעיסעלָאּפ ןוא רענילָאװ ,רעקדורגָאול

 סעד ןופ יקסדוסליּפ ףעזוי קעלַאשרַאמ ןופ טערקעד רעד זַא ,טלַאה רָאפנעמאזוצ רעד (}

 -ער א ראפ רָאנ ןלױּפ ןופ גנורעקלעפַאּב עשיד" יד טכַארטַאּב רעכלעװ ,רָאי 1919 רַאורּבעפ 7

 רע ;םוטנד ןשיליוּפ םעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד ןקידירּפַאּב טינ ןפוא םושּב ןָאק ,ץוּביק ןזעיגיל

 עקידמינמיס.סקעז עשיטַארקַאמעד טימ הליהק עלַאנָאיצַאנ א טגנידאבמוא רעּבירעד טרעדָאּפ

 ,ןתוכרטצה עלערוטלוק ןוא עזעיגילער םורא טמענ סָאװ ,ץנעטעּפמָאק רעטרעטײרּברַאפ א טימ ןלַאװ
 .דנַא ןוא עיצַארטסיגער ,עיצארגימע ,גניגרָאזרַאפ עלַאיצָאס
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 םינּפַא זיא סָאװ ,שטנעמ רעגולק ַא ןוא רעקיאעפ ַא ,רעטמַאַאּב רעכיוה רעד
 קידנרעהסיוא ,זיא ,טריאורטסניא זעיצנעדנעט ןינע םעד ןגעװ ןעוועג ןיושי

 :ןעירשעגסיוא טָאה ןוא רעטגערעגפיוא ןַא ןוא רעטיור ַא ןעגנורּפשעגפיוא ,ךימ

 הכולמ ַא ןכַאמ זנוא ַײּב טליו ריא ?רָאטקָאד 'ה ,ריא טליוװ סָאװ --
 ..!ןײגגַײא טינ לָאמגײק ןעגנורעדָאפ ערעַײא ףיוא לע ךיא ? הכולמ ַא ןיא

 | ..ןײגגַײא טינ לָאמנײק ףיורעד טעװ ןליוּפ

 תכולמ, ַא ןגעוו זַא ,ןרעה םעד ןזיוורעד רעטרעװ עצרוק ןיא ּבָאה ךיא
 קיגײוװ ױזַא טקנוּפ תוליהק ענעשנואװעג זנוא ןופ יד ןיא ןָאק "הכולמ א ןיא

 לסיּבַא ךיז טָאה רעטמַאַאּב רעד ..!טַארטָאטש ןכעלטיא ןיא יו ,דייר ַא ןַײז
 | :טגָאזעג ןוא טקיאורַאּב

 ףיוא ןײגנַײא לָאז ךיא ּבױא ,סָאד ,ר"ד 'ה ,ךָאד טײטשרַאפ ריא --
 תוליהק ענױזַא ןּבעג ךָאד ךיא זומ ,ןדיי רַאפ תוליהק עלַאנָאיצַאנ:ךעלטלעװי
 ..!טינ רעּבָא ךיא ןָאק סָאד ..!וװ"זַאא רעניווטיל ,ןסור:סַײװ ,רענִיַארקוא יד

 :טגָאזעג ּבָאה ךיא

 בגַא ..טדַאשעג הכולמ רעשיליוּפ רעד טלָאװ סָאד זַא ,טינ ןיימ ךיא
 עסיורג ַא ךָאד ןּבָאה ייז ואוו ,םיבשוּת עשיפרָאד םיטועמ עלַא יד ךָאד ןענַײז
 ילָאּפ:לַאנָאיצַאנ ,ענעגייא אליממ ךָאד ןּבָאה ןוא טעטירָאיַאמ
 | ",(תוליהק) סענימג עשיט

 :טנַא טגָאזעג ןוא טכַארטרַאפ עלַײװ ַא ךיז טָאה רעטמַאַאּב רעכיוה רעד
 ; ןסָאלש

 "!ןײגנַײא טינ ךָאד ךיא ןָאק גָאלשרָאפ רעַײא ףיוא, --
 ןפוא ןַאזַא ףיוא קידנקידנערַאּפ ,לוטש ןופ ןּביוהעגפיוא ַײּברעד ךיז טָאה ןוא
 :טגָאזעג ּבָאה ןוא ןּביוהעגפיוא ךיוא ךיז ּבָאה ךיא ...ץנעידיוא ןַײמ:

 ןרעטַײרּברַאפ ןגעװ עגַארפ יד ןריטוקסיד ןזָאל ךיז טלָאװ רשפא ,. , -
 "לתוליהק עזעיגילער יד ןופ זַײרקײץנעטעּפמָאק םעד

 :טגָאזעג טַײקנדירפוצ טימ טָאה רעה רעד

 עקיּבלעז יד ןייז ןוומ ןוא ןרעװ טריזיטַארקָאמעד ןזומ תוליהק יד וצ תונקתילַאװ יד (2
 ןרעװ ןסָאלשעגסױא טינ רָאט יורפ עשידי יד .םײס םוצ ןלאװ יד ײב ָאד ןענײז עכלעוו ,תֹונָקִּת
 ,י 25 ןופ--עוויסַאּפ סָאד ן.י 21 ןופ רעגריב עשידי ןציזַאב טכער-לַאװ עוװװיטקא סָאד ,ןלַאװ יד ןוֿפ

 רעדילגטימ ןעמיטשַאּב ןופ עמרָאפ רעכעלטיא ןגעק טריטסעטָארּפ רָאפנעמַאזוצ רעד 6
 .טערקעד ןופ ןעלקיטרא עקידנכערּפשטנַא יד ןפאשוצּפָא טרעדָאפ -- ןוא ,ןענַאגרָא-הליהק יד וצ

 .ברוד ןלָאז ןסערק יד ףיוא תוליהק יד וצ ןלאו יד סָאד ,טרעדָאפ רָאפנעמַאזוצ רעד (4
 .גנוריגער יד זומ ןלאװ יד ןריסנַאניפ .רָאי 1926 םעד ןיפ ךשמ ןיא ךָאנ ןרעוו טריפעג;

 ענוגּב תוטלחה ענעמונעגנָא יז טימ םֹּכסִה ןיא ,סָאד ,טסילשאב רָאפנעמַאזוצ רעד (3
  +עד ןופ 21 -- 24 ןעלקיטרַא יד ןרעוו טרעדנעעג ןוומ תוליהק עקיטרָא יד ןופ ץנעטעּפמָאק רעד
 .רַאפ.תוליהק רעד סָאד ,יווא (טאר רעזעיגילער) דנַאּברַאפ-תוליהק םעד טימ תוכיײש ןיא טערק
 ,תוליהק יד ןופ ץגעטעּפמָאק רעטרעטײרּברַאפ רעד וצ טסַאּפעגוצ ןײז לָאז דנַאּב
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 ,ךיז טצעז .ןדייר ךיז טזָאל רעּבירעד !ןינע רעדנַא ץנַאג ַא זיא סָאד,

 ןוא גנוגעוװַאב טנַאה רעכעלפעה ַא טימ ןדַאלעגנַײא ךימ רע טָאה - !ר"ד 'ה
 ,טצעזעגקעװַא ןיילא ךיז טָאה

 צועיגילער יד ןופ ץנעטעּפמָאק יד ןרעטיירּברַאפ ריא טליוװ יו, -- |

 | " תוליהק
 .תוליהק עשידיי יד ןופ ץנעטעּפמָאק רעד ןיא ןעמעננַײרַא טלָאװ ךיא , -

 "!גנוגרָאזרַאפ רעלַאיצָאס ןוא רוטלוק ןופ םינינע עשידיי יד תוחּפה לכל

 .,רַאלוקריצ ַא סעדָאװעיָאװ עלַא וצ טקישעגרעדנַאנופ ןיוש ּבָאה ךיא,

 יד ךרוד ןענַײז סָאװ ,ןעמוס יד טעשזדויּב ןופ ןכִַײרטשסיױא טינ ןלָאז ייז סָאד

 יז רימ ןלעװ םינינע ערעדנַא ןגעוװ ..!ןלוש ףיוא ןרָאװעג טרינגיסַא תוליהק

 "ךָאנ סָאװ ...ןדיירפיונוצ ןענעק אמּתסמ ךיוא טַײצ רעד טימ

 :טגָאזעג ּבָאה ךיא

 ףָאמעד רעמ סָאװטע ,ןרעסעּבסױא טפרַאדַאּב ןעמ טָאה תונקּת:לַאװ יד,
 םעשידיי עטרעעג רעזנוא סָאד ,עגַאל עשימָאק ַא ךיז טמוקַאּב סע :ןריזיטַאר

 ןּבַײלק וצ טכער סָאד טינ טָאה ןוא רעטסינימ:רעימערּפ א ןַײז געמ יורפ
 "!תוליהק עשידיי יד ןיא רענעמטַאר

 "טינ יז טימ ןּבָאה רימ ? ר"ד 'ה ,ןעיורפ יד ריא טפרַאד סָאװ ףיוא;- --
 ךיז יײז ןטלַאהרַאפ םוטעמוא טעמּכ :תונויסנ עקידנצנעלג ןַײק טכַאמעג
 | * ,,! ויִסַאּפ

 רעד ןיא םזימיטּפָא ןַײמ טעדנירגַאּב רעטרעוו עצרוק ןיא םיא ּבָאה ךיא
 ,הלאש:ןעיורפ

 :טגָאזעג טײהרעטכַארטרַאפ טַאה רעה רעד
 ןופ טכער יד ןעגנואווצעג ןייז רשפא ןלעוו רימ סָאד ,ארומ ּבָאה ךיא,

 *!ןצענערנַאּב וצ לסיּבַא ןעיורפ יד

 :טגָאזעג ּבָאה ךיא

 ןַײק ןלעטשרָאפ טינ רימ ןָאק ךיא :טינ ארומ ןַײק ךיא ּבָאה רַאפרעד,
 צרעײז ַײּב טכער ןעמענּפָא ןלעװ ןטַאטוּפעד יד ואוו ,טנעמַאלרַאּפ םענרעדָאמ
 "!סרעטומ ןוא ןעיורפ ,רעטסעווש ,רעטכעט עּביל

 "!גיטכיר זיא סָאד,
 ;טגָאזעג ןוא ןָאטעג טכַארט ןצרוק ַא טָאה רעה רעד
 ךיא :םיּכסמ ןצנַאגניא טינ ךייַא טימ ךיוא ךיא ןיּב םזיטַארקָאמעד ןגעוװ,

 ייּברעד רעּבָא ,ןטסכעה םעד) רַאפ רשפא םישזער ןשיטַארקָאמעד םעד טלַאה
 .יי/ךיז טרעדָאפ

 ,טגָאזעגרעטנוא ךיא ּבָאה "..!שטנעמ רערעכעה ַא ךיוא,..;
 ..!"הלאש רעצנַאג רעד ןופ ןרעק רעד טגיל ָאד !ָאי; -

132 



 ַא םיא ןלעטשוצ ןטעּבעג ךימ רעטמַאַאּב רעד טָאה ןײגקעװַא ןרַאפ
 ,תוליהק יד ןגעוװ לַאירָאמעמ

 גנוריגער ןיא ןייק ןעוועג טינ זיא 1920 רָאי םעד טַײצ זַא ,ןיימ ךיא
 ערעסערג ,סמודנַארָאמעמ טלעטשעגוצ ןּבָאה טינ לָאז ךיא רעכלעוו ,ןליוֿפ ןיא
 =סָאּפ עשידיי יד ןגעװ ןוא תוליהק ערעזנוא רַאפ תונקּת ןגעוו ,ערענעלק ןוא:
 רעטסינימ:טרָאסער רעד רעדָא רעימערּפ רעד ןעוו ..!ללכּב ןלױּפ ןיא ןטַאלוט
 :ָאפ רעדָא ןעגנולעטשרָאפ :הּפ+לע 3 ערעזנוא ןגעק ןגָאז טינ טשינרָאג ןָאק
 - ,ןעמעננָא טינ םימעט עשיטימעסיטנַא ּבילוצ רעּבָא ייז ליװ - ןוא ןעגנורעד
 סמודנַארָאמעמ עלַא עקיזָאד יד ..!בתכּב ןלעטשוצ םיא ייז לָאז ןעמ ,רע טעּב
 ןיא וליפֲא רעדָא "דנאוועג םענירג םעד רעטנוא, ןּבָארגַאּב ךלַאּב ןרעוװ
 ,ברָאק:ריּפַאּפ-

 רעַײנ; רעד ףיוא קירוצ גיוא ןַא ,1930 רָאי ףוס ,רעטציא רימ ןפרַאװ
 ןקרעמ ,שינערעקרעּביאיַאמ רעד ךָאנ "הפוקּת:עיצַאנַאס, רעד ףיוא ,"הפוקת
 ךיז טָאה עיצַארטסינימדַא רעשילױּפ רעד ןופ עיצַאזילַארָאמעד יד זַא ,רימ
 :ַאּב עטלַא ןופ גנוצעוּפָארַא רעד ַײּב םגה ,טרענעלקרַאפ סעּפע ןתמארעדניא
 :כעלרע רעיײז רָאנ טינ טכַא ןיא ןעמונעג ןעמ טָאה עַײנ ןעמעננָא ןוא עטמַא
 ןיוש ךָאד טָאה סָאד .טַײקירעהעגנָא:ײטרַאּפ רעיײז ,רעמכָאנ רשפא ,רָאנ ,טַײק
 ,!?טַײקשיאײטרַאּפ, טימ טקעמשעג

 קינײװ טַײצ רעצנַאג רעד רַאפ ךיז טָאה עגַאל עכעלטפַאשטריװ יד
 ,טרעסעּברַאפ ַאי ךיז טָאה עגַאל עלעיסנַאניפ יד ;} טרעסעּברַאפ

 ןענעכייצרַאפ וצ טַאהעג טָאה ןלױּפ ןופ קיטילָאּפ צשידנעלסיוא יד
 ןגלָאפרעד עקיזָאד יד ּביוא ,טינ רימ ןסייוו רעדייל } ןגלָאפרעד ייר עצנַאג ַא
 :סיוא יִּבגְל ןלױּפ ןופ תוביחתה עשיטילָאּפ יד טרעסערגרַאפ סינ ןּבָאה
 ,..דנַאל

 ןוא ןרָאװעג טרעסעּבעגסיוא טינ ןיא םעטסיס :רעַײטש עטכעלש יד
 ךרעּב רעד !ןרָאװעג טרענעלקרַאפ טינ זיא ללכּב גנורעַײטשַאּב עסיורג:וצ ידי
 ! רעקיּבלעז רעד ןּבילּבעג זיא טעשזדויּב רעקידרַאילימ:ַײרד

 טַײצ רעטצעל רעד ןיא רָאג ןיּב ןיא טַײקשיתּבה:לעּב עשיטסיטַאטע יד
 ,ןעועגסיוא טלָאװ טַײקשיּתּבה:לעּב עקיזָאד יד יװ .ןרָאװעג טריפעג רעטַײװ
 עלַא ,ןעגנומענרעטנוא עטַאװירּפ טימ ךַײלג ,ןלָאצ ןוומ טלָאװ יז ןעװ
 | ,ןגָאז וצ רעװש זיא -- עיצַאזיטרָאמַא רַאּפ ןוא ןרעַײטש

 ןיא ,עטָאלּב רעקיּבלעז רעד ןיא טײטש םיטועימ יד ןופ ןגָאװ רעד
 "ץשיטסיװקַארטוא, יד .ןָא ּבױהנָא ןופ ןרָאװעג טּפעלשרַאפ זיא רע רעכלעװ
 עלַאירָאטירעט יד ןופ עגַאל יד ןּבָאה "םרָאפער:רַארגַא עטמירַאּב יד ןוא לוש
 ,טרעגרערַאפ קרַאטש םיטועימ:
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 םוש ןײק טַײצ רעצנַאג רעד רַאפ טָאה ןלױּפ ןיא טועימ רעשידיי רעד
 ָאנָאקע ןַײז ןופ טינ ןוא ןלערוטלוק ןַײז ןופ טינ גנורעסעּברַאפ עקידתושממ
 !ןעזעג טינ בצמ ןשימ

 'רעד דצמ ןדיי וצ ךיז ןעמענַאּב ערעסיוא סָאד זַא ,ןַײז הדומ זומ ןעמ
 .רעסעּב ןרָאװעג טַײצ רעקיזָאד רעד רַאפ זיא עיצַארטסינימדַא

 ױזַא זיא רעגריּב ענַײז ןופ ןַײזטסואװַאּב:סטכער סָאד ואוו ,דנַאל ַא רַאפ
 םעד ןופ וליפַא גנורעסעּבסיױא ןַא טָאה ,ןלױּפ ןיא יװ טלקיװטנַא ךַאװש

 =מוא רעד ַײּב רעּבָא ;גנוטַײדַאּב עסיורג ַא ןדיי וצ ךיז ןעמענַאּב ןרעסיוא
 עשילױּפ יד ןופ עגַאל רעלערוטלוקלַאנָאיצַאנ ןוא רעשימָאנָאקע רעכעלקילג

 ..המחנ עּפַאנק ַא סָאד זיא ןדיי
 :עלַא ןופ רימ ןּבָאה תושקּב ןוא ןעגנורעדָאפ ערעזנוא עלַא ףױא

 ןַא ןיא רשפא ,ןעגנוריגער עקידרעירפ יד ןופ בגַא יו ,ןעגנוריגער:עיצַאנַאס

 .=וצ עשיטַאמָאלּפיד ןוא תובושּת עקידנדַײמסױא ןעמוקַאּב ,םרָאפ רערעלעדיײא

 | ..!בייחתמ טינ טשינרָאג וצ ןענַײז סָאװ ,ןגָאז
 =ָצג טינ וליפַא ןּבָאה טַײל :"עיצַאנַאס יד זַא ,ןעגנורדעג זיא ןופרעד

 טקוק ןעמ לַײװ ,ןשינעטלעהרַאפ עשידיי:שילוּפ יד ןרינַאס וצ טּבערטש

 'וצ גנַאגרעּביא ןַא ףיוא יװ ,רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ:שידיי רעד ףיוא תועמשמ

 'טעװ סָאװ ,תועט רעסױרג ַא רעּבָא זיא סָאד ;עיצַאלימיסַא רעשילוּפ רעד

 ,יידובּכ ןיײק טינ ןוא תחנ ןייק טינ ןעגנערּב טינ םידדצ עדייּב רעדייל
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 ..םייס ןטיײװצ ןיא רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ ,דיי רעד רַאפ ףמַאק רעד

 'צ םעד ףיוא ןזיװעגפיוא לטיּפַאק ןקירָאפ םעד ןיא ןיוש ּבָאה ךיא

 רעשיליוּפ רעד דצמ קלָאפ ַא ןופ חוּכ ןשיזיפ םעד ןצַאשרעּביא ןקידאמזוג

 ןטילעג גנַאל ױזַא ןוא קרַאטש ױזַא טָאה קלָאפ עשיליוּפ סָאד :ץנעגילעטניא

 'חוּכ ןרעסערג ַא סָאװ ןעמוקַאּב וצ גנוּבערטש יד סָאד ,טַײקכַאװש ןַײז תמחמ

 ךַא ןוא עיגָאלָאכיסּפ רעשילױּפ רעד ןיא דוסי:טנורג ַא ןרעװ טזומעג טָאה

 :תריסמ ַאוַא ַײּב ןליוּפ:סיורג ַא ןופ ןַאלּפ :סגנואיוּבפיוא םעד ןיא רקיע

 ףעזוי קעלַאשרַאמ רעד יו טָאיױטַאּפ ןסיורג םענעּבעגעגרעּביא .קידשפנ

 | - .יקסדוסליּפ

 ;קירעױוט םעד וצ וצ רעטנעענ לסיּבַא רעּבָא ךיז טקוק ריא ןעװ

 רעד טינ זַא ,דלַאּב ריא טעז ,גנוטכענקרַאפ רעשיליופ רעד ןופ דָאירעּפ -

 +ןעװעג חצנמ ָאד ןּבָאה םינכש עקידתוירזכַא סנליוּפ ןופ חוּכ רעשיזיפ--
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 טינ ךיז טָאה רעכלעװ ,חוּכ רעשילַארָאמ סנלױּפ ,ךּפיהל טקנוּפ ,רָאנ

 טקיניײארַאפ ,תוחּפה:לכל סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,טָאה ןוא ןרילימיסַא טזָאלעג

 !ןלױּפ ןופ ןלײט ַײרד ענעסירעצ יד טסַײג ןשיטָאירטַאּפ ןיא
 ןוא ןַײז חצנמ ףוס:לכ:ףוס טזומ עג טָאה חוּכ רעשילַארָאמ רעקיזָאד רעד

 טלָאװ ,המחלמ:טלעוו יד ףליה וצ ןעמוקעג טינ טלָאװ !ןעװעג חצנמ תמאּב טָאה

 .יטזומעג יז טָאה ןעמוק רעּבָא ,רעטעּפש לסיּבַא ןעמוקעג ןלױּפ ןופ הלואג יד

 יד ןעמ טלָאװ ,לּכשה:רסומ ַאזַא ןופרעד ןעמענּפָארַא לָאז ןעמ ןעוו

 ףיוא ןעיוּבפיוא טפרַאדַאּב קיטילָאּפ עכעלרעניא ןוא עכעלרעסיוא עשיליױוּפ

 =ַאשרַאמ ןטימ ןטָאירטַאּפ עשיליוּפ יד עכלעוו ,יד יו ,תודוסי ערעדנַא ץנַאג

 ַא ןיא ןוא םַארגָארּפ רעיײז ןיא טקורעגסױרַא ןּבָאה שארּב יקסדוסליּפ קעל

 ...ןּבעל ןיא טריפעגכרוד סָאמ רעסיוועג
 שרעדנא ץנַאג ןליוּפ ןיא םעלּבָארּפ?םיטועימ סָאד ןַאד ךיוא טלָאװ סע

 םעד ןיא ןרָאװעג טרעפטנעּרַאפ רעטציא זיּב זיא סע יװ ,ןרָאװעג טרעפטנערַאפ

 =רּפ רעד ןופ חוּכ רעשיזיפ רעד טינ :ןליױּפ םענענַאטשעגפיוא םיתמה:תיחּת

 ןטרעלקעגפיוא םעד טימ םענייאניא רשוי רעד רָאנ ,טכַאמרעּביא רעשיל

 יי!ןַײז עירכמ טפרַאדַאּב ָאד טָאה םזיטָאירטַאּפ

 =1ײרַא ןופ גנוטכיר רעד ןיא טייג טַײהשטנעמ רעד ןופ גנולקיװטנַא יד

 עקיזָאד יד ,רשוי ןוא טכער ןופ םיוצ ןיא חוּכ ןשיזיפ ןּבָארג םעד ןעמענ

 ,רעקרַאפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןיא ןסַײרכרוד ךיז טעװ ןוא זומ גנוטכיר |

 ..!טכער ןשיטילָאּפ ןוא ןליוויצ םעד ןיא ןסירעגכרוד ךיז טָאה יז יו
 לַאעדיא רעקיזָאד רעד זיּב ,טַײצ עגנַאל ַא רעײז ןייגרַאפ טעװ סיוועג

 עשיטילַאּפ עסױױרג ַײּב טכַא ןיא ןעמענ טינ רעּבָא ,ןרעװ טכיירגרעד טעװ

 וליפֲַא תועט רעסיורג א ןעװעג טלָאװ -- גנוטכיר עקיזָאד יד סעיצַאניּבמָאק

 ...טקנוּפדנַאטש ןשיטילַאּפ:לַאער ןופ

 ,עיצַאקיפיצַאּפ. :טלעוו רעד ןופ ףוסי רעד זיא םעלּבָארּפ = םיטועימ סָאד

 ,,!םולש:טלעוו םעד ןופ

 =עגנָא קרַאטש ןוא עקיטַײצ רעּבַא ,ערעווש עקיזָאד יד ןרעפטנערַאפ

 - עיצַאלימיסַא:טלַאװג רעד ןופ החוּכ ןּבָארג םעד טימ רָאנ הלאש עטקיטייוו

 .י!ןּבעגנַײא טינ םענייק רעמ ךיז ןָאק

 ןטשרע םעד ה"ד) ןטײװצ ןיא ךיז ןּבָאה ,ןטַאטוּפעד עשידיי ,רימ
 ןסיוטשעגנָא - רוטלוק רעזנוא רַאפ ףמַאק רעזנוא ןיא םײס (ןכעלנײװ ע ג

 ןנוא טָאה סָאװ ,טנַאװ רעטרַאה ַא ןוא רעכיוה ַא ןָא ּביוהנָא ןופ רָאג ןיוש

 !טנרָאפ ףיוא טינ טירט ןייא ןייק ףיוא ךיז ןקורסױרַא ןזָאלעג טינ

 ;עיציזָאּפ רעד םורַא רקיע:רעד המחלמ עקיזָאד יד טריפעג ןּבָאה רימ

 עלַאנָאיצַאנ ףיוא ןוא ללכּב גנודליּב ףיוא טכער עשידיײ

 !רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןופ דוסי רעד זיא סָאד ;טרפּב ןלוש
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 :ַא ּבײהנָא ןופ זנוא עיציזָאּפ רעקיזָאד רעד ןופ עגַאל יד ךיז טָאה יו
 ןער עשילױּפ עקיטציא זיִּב עלַא יד קיטילָאּפ א רַאפ סָאװ ןוא טלעטשעגרָאפ
 ? טריפעג עיציזָאּפ רעקיזָאד רעד עגונּב ןּבָאה ןעגנוריג

 םישעמ ןופ ןושל םעד טימ ןענעגונגַאּב טרּפ םעד ןיא ךיז ןענָאק רימ
 | ,םישוריּפ ןָא טעמּכ

 םוצ טָאה ןליוּפ ןיא רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ עגַאל יד
 :זַא ןזיוועגסיוא םייס ןטייוװצ ןופ ּבײהנָא

 ן} 5 ו ש

 ,ןלוש:סקלָאפ (א

 ענײמע גל ַא יד ןרָאװעג טריפעגנַײא ןעװעג ןיוש זיא ןלױּפ ןיא

 רעדניק ןופ ןרעטלע יד ביײחמ זיא ץעזעג רעד לוש:סקלָאפ:גנַאװצ

 :סקלָאפ ַא ןיא ךיז ןעגרעל ייז ןקיש וצ רָאי 14 זיּב 7 ןופ רעטלע םעד ןיא

 .ףָארטש עּברַאה ַא טמוק ץעזעג ןקיזָאד םעד ףיוא ןַײז רבוע ןרַאפ ,לושי

 ךרוד רצוא:הכולמ ןופ סנטשרע :ןטלַאהעגסיױא ןרעװ ןלוש:סקלָאפ יד
 רעד :;םירישכמ:ןרעל רַאפ ןוא (96180026018 ספ00066) לָאצּפָאןענַאזרעּפ

 .לוש ןצנַאג םעד ןופ לטרעפ ַײרד טעמּכ ףיורעד סיוא טלָאצ רצוא:הכולמ
 :ןכַאז םעד - לטרעפ ןייא ךרעּב ,טעשזדויּב ןופ קלח ןקירעּביא םעד .טעשזדויּב

 .(5018640626014 6 ס20ש6)ןעגנוטלַאװרַאפ:טסּבלעז עלַאנומָאק יד ןקעד--לָאצּפָא

 רעכעלטפַאשהכולמ ַא ןופ טעשזדויּב רעצנַאג רעד טרעוו םורָא ?ױזַא

 ןַא לַײװ ,עטסיזמוא ןַא רעּבירעד זיא לוש יד ןוא טקעדעג לוש:סקלָאפ

 ןעגניוװצ טינ ןָאק ןעמ :עטסיזמוא ןַא ןַײז זמ לוש:סגנַאװצ ענײמעגלַא

 טָאה םעדצוח ..!ןּביױהַאּב טינ ןָאק רע סָאװ ,סָאד ןלָאצ וצ רעגריּב ַא
 טכער עכצלטנפע לוש .סקלָאפ עכעלטּפַאשהכולמ ַא

 טימ טנרעל יז .טינ טכער עכעלטנפע ןייק טָאה לוש:סקלָאפ עשידיי א

 ןּבָאה רעיײטשרַאפ עשידײ עכלעוו ,'עיסעצנָאק; ַא ןופ ךמס ןפיוא רעדניק

 יד ןוא ןרעטלע יד וליפַא ןעַײרּפאּב 'סעיסעצנַאק, יד .טפמעקעגסיוא וּתעשּב

 רַאפ ףָארטש ןופ לֹוש:סקלָאפ רעשידיי רעדָא רעשיאערּבעה רעד ןיא רעליש

 עלַא ןענָאק ןוא עקידנעטש ןייק טינ ןענַײז רעּבָא ,לוש:סקלָאפ ַא ןכוזַאּב טינ
 ( ..!ןרעװ ןעמונעגּפָא עלַײװ

 רצוא :הכולמ םעד ןופ ןלוש:סקלָאפ עשידיי יד ןעמוקַאּב רעטַײװ

 ,טעטש עסיװעג ןיא רָאנ סָאד ןוא ,רצוא ןלַאנומָאק םעד ןופ !טינרָאג

 עכלעװ ,'סעיצנעװּבוס, ןופ םרָאפ רעד ןיא "גנוציטשרעטנוא, ייֵז ןעמוקַאּב

 -עצנָאק ןעמוקַאּב עטשרע יד טײל-"הדוגא , יד ןּבָאה ,טינ תועט ןײק ּבָאה ךיא בוא (

 לוח:ידומיל יד ןענרעל ּוצ םֹּכסֹה םעד טימ טלָאצַאּב ראפרעד ןּנָאה ןוא םירדח יד רַאפ סעיס

 עלא ןופ טנָארּפ ןלַאנָאיצַאנ.שידיי ןטקינײארַאפ םעד ןפוא ןַאזַא ףיוא קידנכערּב ,שיליוּפ ףיוא

 ..!ןלוש.סקלָאפ עשידײ ערעדנַא
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 טכַאמ:סטכיזפיוא רעד ךרוד רעדָא טַאר:טָאטש םעד ךרוד רָאי סכעלטיא ןענָאקי
 .ןרעוו טרענעלקרַאפ וויטקעפסער ,ןרעװ טקעמעגסיוא טעשזדויּב ןופ

 ןעװעג ,טנַאק רענליוו ןיא ,רימ ןענַײז ,טינ תועט ןייק ּבָאה ךיא בוא
 רָאנ ,/ןעגנוציטשרעטנוא, רָאנ טינ טפמעקעגסיוא ןּבָאה עכלעו ,עטשרע יד
 ?ןוא רַאפ גנוטלַאװרַאפ:טסּבלעז רעד דצמ לָאצּפָא ןלענָאיצרָאּפָארּפ ַא
 ,ןלוש ערעז

 ;רעטנוא, עסיװעג טעטש ײרַא ןיא לוש עשידיי יד טמוקַאּב םורַאױזַא
 ןופ טנעצָארּפ 25 ןגַײטשרעּבירַא טינ םינּפ:לּכ:לע ןענָאק עכלעװ ,'ןעגנוציטש
 ,דומיל ה:ר כ ש ןכרוד ןרעװ טקעדעג זומ טיציפעד רעד ,טעשזדויּב:לוש ריא
 !עטסיזמוא ןײק ןַײז טיג לוש עשידײ יד ןָאק רעּבירעד

 ,סעטָאלז ןדרַאילימ יד ןופ סָאד ,ןרעװ ןּבעגעגוצ ךָאנ זומ וצרעד
 טעמּכ ןלוש עשידיי יד ןסינעג ,םינינּב:לוש ףיױא ןּבעגעגסױא ןרעװ סָאװ
 !טינרָאג

 ןושלףרעל םעד טימ ןלוש .ה .ד ,ןלוש עשידיי ףכעלטנגייא יד ץוח
 ,ןלוש עשידיי עטשרמולּכ ָאד ךָאנ ןלױּפ ןיא ןענַײז ,שידײ ןוא שיאערּבעה
 ,"רעדגיק עשידיי רַאפ (שילוּפ ןושל:ןרעל םעד טימ) ןלוש עשיליוּפ, .ה ,ד
 רעדניק עשידיי ןעיצוצּפָא ידּכ ,ןרָאװעג טעדנירגעג ןענַײז ןלוש עקיזָאד יד
 :ױּפ עשירָאטַאלימיסַא יד ןיא יז ןעיצנַײרַא ןוא לוש רעלַאנָאיצַאנ רעייז ןופ
 י"טנכעשוװַאּפ, עשיל

 .טצוּפעגוצ ךעלשידיײ טשרמולּכ ּבױהנָא ןופ יײז ןעמ טָאה רעּבירעד
 .זסונ ַאזַא טימ ןלוש עקיזָאד יד ןיא רעדניק עשידיי ןפוררַאּפ טָאה ןעמ

 ,עטסיזמוא ןעגַײז יײז :ןלוש ערעזנוא ןיא רעדניק ערעַײא טקיש !ןדייג
 םידימלּת יד .רערעל עשידי ןּבָאה ,תּבש ּפָא ןטיה ,טכער עכעלטנפע ןּבָאה
  רַאּפ ןּבעגעגּפָא ןרעװ ךָאװ ןיא ןהעש לָאצ עסיװעג ַא .עשידײ רָאנ ןענַײז
 ,,!"םידומיל עשיטסיאַאדוי

 טָאה טעקוּב ןקיזָאד םעד ןופ חיר רעלערוטלוק:לַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד
 רעדָא ןעמ טָאה םידומיל "עשיטסיאַאדי, יד :טּבעװעגסױא ךלַאּב רעּבָא ךיז
 ןענַײז רעטַײװ .טפַאשעגּפָא בור:יּפ:לע זַײװכעלסיּב רעדָא ,טריפעגנַלא טינרָאג
 עשיליוּפ ןוא עשידיי ;'סעיצַאסַאמָאק, יד ןרָאװעג טריפעגכרוד ןלוש יד ןיא
 טשרמולּכ ןענַײז ײז סָאד ,ץורית א טימ ןרָאװעג ןסָאגעגפױנעצ ןעגַײז ןלוש
 ;ןײר ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןפֹוא ןַאזַא ףיוא .טליפעגנָא קיסעמּכַללג טיג
 ןטיהּפָא טיג אליממ ןיוש ךָאד ףרַאד עכלעװ ,לוש "ענכעשװָאּפ, עשיליוּפ
 ךיז טקיטױג לוש עקיזָאד יד :םידומיל ?עשיטסיאַאדוי; ןענרעל טינ ,תּבש
 ןופ ןפרַאװסױרַא ןּביוהעגנָא טָאה ןעמ עכלעוו ,רערעל עשידיי ןיא שינ ךיוא
 :עג ךיז טָאה סע ;עשילױּפ יד ןיא יז קידנעמעננָא טינ ,ןלוש "עשידייג יד
 רַאפ ,טַאירַאטעלַארּפ:רערעל רעשידיי רעזָאלסטעּברַא רעכעלקילגמוא ןַא ןפַאש
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 טלַא רעד טלעטשעגנַײא שיגרענע ןוא ןפָא ץנַאג וליפַא ךיז טָאה סע ןכלעוו
 קינײװ טימ רעדײל רעּבָא ,(' רערעל:לוש:סקלָאפ ןופ דנַאּברַאפ רעשילױּפ
 ..י.גלָאפרעד

 ?רַאפ ןיא לוש:סקלָאפ רעשיליוּפ רעד ןופ תולעמ יד ףיוא קידנקוק טינ

 ,םיאנּת רעטנוא ,רעטציא זיּב ךָאד עטצעל יד טָאה ,רעשידיי רעד טימ ךַײלג

 רעד ףיױא טרָא ריא ןטלַאהעגנַײא ,םויק ןצנַאג ריא רעטנוא ןּבָארג סָאװ

 ךיז ןקיטיונ ןדיי קרַאטש יװ ,ץלַא רַאפ רעסעּב טזַײװַאּב סָאד .סַאג רעשידיי

 ..!לוש רעשידיי ַא ןיא

 {528018 קס65260חמ8 לוש:סקלָאפ עכעלטפַאשהכולמ עשיליוּפ יד

 =לעװ ןיא ,לוש:הכולמ עשיליוּפ עקיצנײא יד זיא קט0116708)
 ןליפַאןרעװ יז !ןעגנוצענערגַאּב ןָא ןעמונעגנָא ןרעװ ןדײ רעכ
 =סינימ.סגנודליּב עשיליּפ סָאד טקוק סיוװעג .טרַאנרַאפ ןוא ןטעּברַאפ ןיהַא
 =כיוו םעד רשפא ןוא ,ןקיטכיוו ַא ףיוא סלַא ,לוש:סקלָאפ רעד ףיוא םוירעט
 ףלכּב רעקלעפ:םיטועימ יד רַאפ עיצַאלימיסַא:גנַאװצ רעד ןופ לטימ ןטסקיט

 =טסַאג ױזַא ןריט יד ןעמ טלַאה רעּבירעד ..!טרפּב טועימ ןשידיי ןרַאפ ןוא
 .רעדניק עשידיי רַאפ ןפָא ךעלטנַײרפ

 עשיליוּפ יד טלָאװ סָאד ןוא דוסי רעקיצנייא רעד טינ רעּבָא זיא סָאד
 ךיוא ןדיי רַאפ ןריפנא ןופ ןטלַאהעגּפָא טינ רעסערפ:ןדיי עשיטסיניוװָאש
 !"סוזּואלק סורעמונ, ַא לוש:סקלָאפ רעד | ןיא

 ןכלעוו ,םעט רעטנַאסערעטניא רעײז ןוא רעקיטכיװ ַא ָאד זיא ָאד
 רעד ..!ןטימעסיטנַא יד טינ וליּפַא ,טקרעמַאּב טינ טציא זיּב טָאה רענייק
 : רעד ויא םעט

 רעדניק ,עלַא טעמּכ רעדָא ,עלַא ןייגכרוד ןזומ לוש:סקלָאפ יד ךרוד
 רעכעלריטַאנ רעד ןוא רעתמא רעד ךיז טמוקַאּב ָאד .ןרָאײלוש יד ןופ
 :סקלָאפ יד ןיא רעדניק עשידיי טנעצָארּפ רעד ה"ד ,"סוזוַאלק סורעמונ,
 רעד ןיא ןדיי טנעצָארּפ רעד יו ,רעקיּבלעזרעד רעקינייװ:רעמ זיא ןלוש
 ןענַײז סָאװ ,רעדניק לָאצ יד זיא ָאד לַײװ ,גנורעקלעפַאּב:הכולמ
 וצ ךַײלג רעקינײװ:רעמ לוש יד ןכוזַאּב וצ טקיטכערַאּב

 ןוא טכער עקיזָאד סָאד סיוא ןצינ סָאװ ,רעדניק לָאצ יד

 יז ןכוזַאּב

 =ל ַא םעד ןופ גנוציז עקיגָאטײװצ ַא זדָאל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1929 רעגָאטקָא ףוס ('

  עטנָאמרעד עלַא יד טקיטעטשַאּב ךיז ןּבָאה ןַאד .רערעל.לושסקלָאפ ןופ דנאּברַאפ ןשיליוּפ

 סָאװ (רעדניק 130,000 ךרעּב רַאפ) רערעל 4800 ןופ סָאד ,ןזיװעגסיורצ ךיז טָאה סע ;ןטקַאפ

 ְךוא טקורענסױרַא רערעל עשידײ טנזיוט ײר ד ןעמ טָאה ,ןלוש *עשידײ, רַאפ קיטיונ ןענַײז

 ..!סַאג ןפיוא ןּבילּבעג ןענַײז רערעל עשידײ יד !עכעלטסירק ףיוא ןטיּברצפ ײז
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 רעשיטימעסיטנַא ( רענעּבירשַאּב רעירפ ןיוש רעד רעּבירעד ןָאק ָאד
 =קיטכערַאּב לָאצ יד גנונעכערסיוא:טנעצָארּפ רעד ַײּב טַײּברַאפ סָאװ ,לדניווש
 יב טרָא ןַײק ךיז רַאפ - ,טכער סָאד סיוא טצינ סָאװ ,לָאצ רעד טימ עט
 !טכער רע ײז סיוא ןצינ עלַא לַײװ ,ןעניטעג

 ױצ רעטלע:לוש ןיא רעדניק עשידיי ןופ שינעטלעהרַאפ יד יוװ תויה
 שינעטלעהרַאפ יד יו ,עקיּבלעזיד רעקינײװ-רעמ ךָאד זיא עשידיײײ:טינ יד

 ןטנָאמרעד םעד ןריפוצנַײא ךעלגעממוא ָאד ןיא ,ללכּב ןדיי:טינ וצ ןדיי ןופ
 =ליּב ףױוא טכער םעד ןיא רָאנ טינ ןוא !"סוזואלק סורעמונ, ןשיטימעסיטנַא

 .,רעגריּב על ַא ךווד טצונעגסיוא טרעװ סָאװ ,טכער ןכעלטיא ןיא רָאנ גנוד |
 !ןרעװ טריפעגנַײא טינ ",לק .מונ, ןיק ןדיי רַאפ ןָאק

 רעמ ךָאנ ךיז טָאה ןלוש:סקלָאפ עשידיי יד ןופ עגַאל עקידהנּככ יד
 סעלַארטנעצ:לוש עשידיי יד ןכלעװו ,2ף?ַאקיתונושל, םעד ךרוד טרעגרערַאפ
 =יּברֲַאפ רעטסערג רעד טימ טױט ןוא ןּבעל ףיוא טריפעג ךיז ןשיװצ ןּבָאה
 כּפל ּכ ךױא רָאנ ,םינּפיפלּכ רָאנ טינ - םזיטַאנַאפ ןטציהעצ ַא ןופ טַײקטרעט
 ,..םיאנוש:םד ערעײז ןופ לימ רעד ףיוא רעסַאװ םורַא ױזַא קידנסיג ,ץוח

 לוש:סקלָאפ רעשידיי ַא ןיא ןושל:ןרעל סלַא שידיײ רעדָא שיאערּבעה
 .עגַארפ עשיטילָאּפ ַא רקיע:רעד יװ ,עשיגָאגַאדעּפ ַא ױזַא טינ ןרָאװעג זיא
 ,,!ןטפַאשנדַײל יד טרעקַאלפעצ ךיז ןּבָאה סע רעכלעוו םורַא

 =ַאפעג ןּבָאה רימ ןעװ ,םוירעטסינימ :סגנודליּב ןיא יו םייס ןיא ױזַא
 ךרעפטנע שינָאריא זנוא ןעמ טגעלפ ,ןושל ןלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןיא ןלוש טרעד
 עשיאערּבעה ריא טליװ, :רעדָא "?עשידיי רעדָא עשיאערּבעה; :הלאש ַא טימ
 .!ןרעװ הוושומ ךיז ןשיװצ ךָאד ריא טזומ רעירפ ? ןלוש:ןָאגרַאשז רעדָא ןלוש
 "!טינ ךָאד ןסייוו רימ

 ףיוא זייּב ןעװעג זיא רעכלעוו ,םייס ןטײװצ ןופ טַאטוּפעד רעשידיי ַא
 ,טלעטשעגקעװַא ,ריא ןָא ןַײז םקונ ךיז קידנלעװ ,טָאה ,?ָאלַאק, רעשידיי רעד
 =ָאפ ַא ,טקעיָארּפ א וצ ,טינ תועט ןיק ּבָאה ךיא ּביוא ,גנורעסעּבסיױא ןַא סלַא
 ?ָאלָאק, יד ןיא ָאד ,'שידיי ןושל:ןרעל ןטימ ןלוש, טכער ןּבעג וצ גנורעד
 לָאז :עגַאל רערעװש ַא רעיײז ןיא ןעמיטשּפָא םַײּב ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא
 פָא ךיז טגָאז יז זַא ,ןסײה סָאד טלָאװ ,גנורעסעּבסיוא רעד רַאפ ןעמיטש יז
 ףיוא רעּבָא זיא גנורעסעּבסיוא רעד ןגעק ;ןלֹוש עשיאערּבעה רַאפ טכער ןופ
 -ַא ןגָארטנַײרַא ןעװעג טלָאװ גנַאגסיױא רעקיטכיר רעד !ןעמיטש וצ רעווש
 רַאפ ןוא עשיאערּבעה רַאֿפ טכער ןרעדָאפ לָאז סָאװ ,גנורעסעּבסיוא עטיײװצ
 :מוא ץנַאג 'ָאלָאק, יד טּפַאכרַאפ רעּבָא טָאה גנומיטשּפָא יד ;ןלוש עשידיי
 ךיִּב ךיא ,ןציז ןּבילּבעג "ָאלָאק, ןופ רעדילגטימ עלַא ןענַײז ַײּבעד ןטכירעג

 ,װ"זַאא ,,."עיסימָאק-סגנודליב רעד ןיא, .8 לטיּפַאק עז (*
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 2כָאֵנ ךיוא ּבָאה ךיא - ןוא ןענַאטשעגפיוא זיא סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג-
 | ...טַאהעג הטרח םעדי

 "ָאלָאק, יד : ןליוּפ ץנַאג ףיוא יירשעג ַא ןּביוהעגפיוא ןּבָאה ןגָאגַאמעד יד
 - ,.!ןלוש עשידיי רַאפ טכער ןגעק טמיטשעג טָאה;

 יו ןעגנוטערטסױרַא ענַײמ עלַא ןיא ןָא ןַאד ןופ רעּבירעד ּבָאה ךיא
 / עשידיי רעטנוא ,, זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא קידנעטש םייס ןופ ץוחמ יא םייס ןיא
 !"שידיי רעֹדָא שיאערּבעה ןושל:ןרעל ןטימ ןלוש רימ ןעיײטשרַאפ ןלושי

 ךיז טָאה טַײצ רעד טימ ,םויה דע ןּבילּברַאפ *ָאלָאק ןיא סע זיא יוװַא
 קידנגַײװש עיציניפעד עגיזָאד יד ןוא טנייװעגוצ וצרעד עיסימָאק:םייס ידי
 | .ןעמונעגנָא

 סָאד ןוא סעלַארטנעצ:לוש יד ןשיװצ ןשינעסַײר יד ןּבָאה רעּבָא ללכּב
 רעײז טַאהעג טלעג עשינַאקירעמַא יד יײז ןשיװצ ןלייטרַאפ עקידרשוי:טינ
 טימ ףמַאק ןשינַאטיט ריא ןיא לוש רעשידיי רעד ףיוא העּפשה עכעלדעש ַא
 | ..!לוש:"אנכעשוװָאּפ , רעשיליוּפ רעד'

 :סקלָאפ ערעזנוא ןּבָאה םייס ןטייװצ םעד ןופ רָאי רָאּפ עטשרע יד
 עיצַארטסינימדַא יד עכלעוו ,סענַאקיש יד תמחמ ןייטשסיוא ליפ טזומעג ןלושי
 ּבילוצ עיסעצנָאק יד לוש ַא ַײּב ןעמענּפָא ןעמ טגעלפ ָאד ;ןכַאמ יז טגעלפי

 :עטילימ רעדָא עליוװיצ רַאפ הריד ריא ןריזיוקער ןעמ טגעלפ ָאד ;לֹוּבלּכ ַא
 :רָאפ ןוא סעיצַאלעּפרעטניא ןגָארטעגנַײרַא ןּבָאה רימ ,ו"זַא ןוא ןטיונ עשיר:
 רעד ןיא טרילעּפרעטניא םעד ןגעװ רימ ןּבָאה לָאמ ךס ַא ,םייס ןיא ןגָאלש
 :עטסינימ ערעכעה יד ללכּב רעדָא רעטסינימ סעד עיסימָאק = סגנודליּב 5 םייס
 :עטסינימ ןיא טרינעװרעטניא םעד ןגעװ ךיא ּבָאה לָאמ ךס ַא ,טכַאמ עלעירי

 ,ןקרעמ וצ ןּבױהעגנָא טָאה טכַאמ עלַאקָאל יד רָאנ יװ ,זַײװכעלסיּב ,םּויר
 ?רעד יד ןּבָאה -- ,ןדירפוצ רעייז טינ טימרעד זיא טכַאמ עלַארטנעצ יד זַא-
 ,טרעהעגפיוא סענַאקיש עטנָאמ

 עגונּב .ה .ד ,לוש:סקלָאפ רעזנ'א ןופ םינינע:רקיע יד עגונּב רעּבָא
 ןופ טרירעג טינ ןגָאװ רעד ךיז טָאה ,ןלוש ערעזנוא רַאפ טכער ןוא טלעג
 ןצנאג רעזנוא עגונּב ןטקעיָארּפ:ץעזעג עסיורג ןגָארטעגנַײרַא ןּבָאה רימ .טרָא

 ןטקעיָארּפ: :ץעזעג לָאצ עסיורג ַא ןגָארטעגנַײרַא רעטַײװ ןּבָאה רימ ;ןזעוו= ;לוש

 ןלוש ערעזנוא ןופ ןטיונ ערעדנוזַאּב ןגעוו

 ןפיוא טקורעגסױרַא טינ רימ ןּבָאה ןטקעיִָארּפ-ץעזעג עסיורג יד

 ןעמונעגנָא טינ ןענעק יז סָאד ,קידנסיו ,עיסימָאק רעד ןופ םויה רדסי

 עסיורג יד טָאה ןעמ :ךיז טכוד רימ יװ ,תועט ַא ןעװעג זיא סָאד .ןרעװ
 . ?ברוד ז ןלעװ יז בוא ןוא םויה רדס ןפיוא ןלעטש טפרַאדַאּב ןטקעיָארּפ:ץעזע 2

 ,.!ןלעטש רעטַײװ - ןוא ןלעטש רעטַײװ ןַאד ,ןלַאפ;
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 ָצלֲא ךיוא ןגעלפ ןלוש ערעזנוא עגונּב ןטקעיָארּפ:ץעזעג ערענעלק יד

 =ַאֹּב טפרַאדַאּב ןּבָאה יז ביוא ,ןעגנורעסעּבסיוא ערעזנוא וליפא ; ןלַאפכרוד

 ףָאמַא !ןלַאפכרוד קידנעטש טעמּכ ךיוא ןגעלפ ,ןדיי ןגעק הלווע ןַא ןקיטַײז

 ַאק?סגנודליּב רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנָא גנורעסעּבסיוא ַאזַא ענַײמ זיא

 ...!בוט:לזמ ַא ןטַײז עלַא ןופ ןעמוקַאּב גנוציז רעד ְךָאנ ךיא ּבָאה ;עיסימ

 םייס ןופ םונעלּפ ןפיוא :טרעיודעג טינ גנַאל רעּבָא טָאה דיירפ עניילק ןַײמ

 .,טַאהעג ןּבָאה עקניל יד ;םורטנעצ ןטימ עטכער יד טקינייארַאפ ךיז ןּבָאה

 -זיא גנורעסעּבסיוא ןַײמ ןוא ּבולק ןטריטעלּפמָאקעד ַא ,לַאפוצ יּפ לע רשפא

 ..!ןלאפעגכרוד

 =ןענַאזרעּפ םעד ןעמוקַאּב טינ ןלוש:סקלָאפ ערעזנוא רַאפ ןּבָאה רימ

 .רימ ;ןלוש עשילױּפ יד טימ ךַײלג רשוי יּפ לע טמוק יז רעכלעוו | ,לָאצּפָא
 .עצנַאג יד םגה ,ןעמוקַאּב טינ רצוא:הכולמ ןופ עידיסּבוס םוש ןייק ךיוא ןּבָאה
 !צעקיטשיג ַא - טעשזדוּב:הכולמ ןקידרַאילימ:ַײרד ןשיליוּפ םעד ןיא זיא עמוס

 .עשיאערּבעה יד ןיא רעדניק לָאצ יד ןעװ ,םייס ןטייװצ ןופ ּביוהנָא ןיא וליפַא

 .,טלעג עמוס יד ךָאד זיא 200,000 זיּב ןעגנַאגרעד זיא ןלושסקלַאפ עשידיי ןוא

 .ץגַאג א ןעװעג ,ןלוש עלַא ףיוא וליפֲא ןרעוו טרינגיסַא טפרַאדַאּב טָאה סָאװ
 .טנַאקעג טיג עלָאר םוש ןייק רעּבירעד ָאד ןּבָאה םימעט עלעיצנַאניפ ;נגיילק

 יד ןעװעג זיא ,ןעװעג עירכמ ָאד טָאה רעכלעוו ,םעט רעקיצנייא רעד ,ןליּפש

 טיג טָאה ןעמ .ךַײלג ףיוא ךַײלג ןלוש עשידיי יד טימ ןריווקנַאק וצ ארומ

 ןלָאז טכער ןָא טעמּכ ןוא טלעג ןָא ןלוש עשידיי יד סָאד ,ללכּב טראוורע
 רעּבירעד ,.,עשיליוּפ יד טימ ןרירוקנָאק סָאמ רעניילק ַא ןיא וליּפַא ןענָאק

 עכעלטנפע ןיק ןעמוקַאּב טנָאקעג טינ ךיוא ןלוש ערעזנוא רַאפ רימ ןבָאה
 עשיליױוּפ יד ןצינסיוא ןוא ןרטּפ טלעװעג ןלוש עקיזָאד יד טָאה ןעמ ..!טכער

 !רעדניק עשידיי יד ןרילימיסַא וצ גילצעג ַא סלַא לוש:סקלָאפ

 ?ץרעמ רעד ףיוא ןעגנופורַאּב ןוא ןטסעטַארּפ עפרַאש ערעזנוא עלַא

 "םעד ףיוא ןעגנופורַאּב יד יװ ,ןפלָאהעג קינײװ ױזַא זנוא ןּבָאה עיצוטיטסנָאק

 עטציירעג סרעדנוזַאּב א ןפורסיורַא ןגעלפ עכלעוו ,ךַאמּפָא:םולש רעלַאטרעװ

 "סעיטנַארַאג, יד טכַארטַאּב ןּבָאה יז ;ןטַאטוּפעד עשיליוּפ יד ייַּב גנומיטש

 =עניא יד ןיא גנושימנַײרַא, ןַא רַאפ טַאטקַארט ןקיזָאד םעד ןופ םיטועמ רַאפ
 יד לַײװ ,ןלױּפ רַאפ גנוקידיײלַאב ַא רַאפ ןוא "ןלױּפ ןופ םינינע עטסקינײװ

 .צנײלק עקינײיא ףיוא רָאנ ןרָאװעג ןפרָאװעגפױרַא ןענַײז ןתוביחתה עקיזָאד

 ..תוכולמ עלַא ףיוא טינ ןוא ,םכותּב ןליוּפ ףיוא ןוא ,תוכולמ

 עיצוטיטסנָאק יד יא סָאד ,ןעמעלַא ראפ ןרָאװעג רָאלק ָאד ןיוש זיא סע
 רעיונעג ַא ןיא ךיז ןקיטיונ עכלעװ ,ןעמרָאנ:טכער ענײמעגלַא עטפָא עריא טימ
 ךלעטש ךַאמּפָא:םולש רעלַאסרעװ רעד יא ,גנוטעּברַאסױא רעקידתויטרפּצ ןוא
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 =רעד טָאה סָאװ ,טכער םענעריּפַאּפ ַא יו ,רעמ טינ ןדיי עגונּב רָאפ ךיז טימו

 ..!טינ ײז רַאפ טרעוװ ןקידתושממ םוש ןייק עלַײװ

 ַא ךס ַא טַאהעג ןרעמַאק עשירעּבעגצעזעג יד ןּבָאה ללכּב ןדיי רַאפ

 טנָאקעג טָאה גנוריגער יד :טכַאמ עקידנריפסיוא יד רעדייא ,גנוטַײדַאּב ערענעלקי

  טמַאטשעג טָאה ןופרעד ...ןשנואוו עריא ךָאנ ןצעזעג יד בור יּפ לע ןריפסיוא

 גנוּבערטש יד ןוא םיוצ ןיא גנוריגער יד ןטלַאה וצ םייס ןופ גנוּבערטש יד

 :רַאטשרַאּפ יד .םייס ןרעּביא טנַאהרעּבױא יד ןעמוקַאּב וצ גנוריגער רעד ןופ

 רעשירעּבעגצעזעג רעד ןופ ןוּבשח ןפיוא טכַאמ רעקידנריפסיוא רעד ןופ גנוקי

 תוכולמ עשיאעּפָארײא ערערעמ ןיא ןקרעמ בגַא ךיז טזָאל המחלמ רעד ךָאנ

 .גנַאלגנע ןיא ןוליפַא ןוא

 +-צצנַאג יד רַאפ ןלושסקלָאפ ערעזנוא ןּבָאה םינּפ לּכ לע

 ַײרד טעמּכ יד רַאפ ךיוא ןוא) םייס ןטייווצ ןופ רָאי ףניפ

 :ָארטסַאטַאק רעייז ףיוא קידנקוק טינ ,ןטירד םעד ןופ רָאי

 ןעמוקַאּב טינ טשינרָאג ,בצמ) ןלַאפ

 סָאװ ,תועשר ןוא תולװע עלעודיוװידניא ערעסערג לָאצ עסיווצג ַא

 ךיז טָאה ,ןלוש:סקלָאפ ענעדיישרַאפ ןרָאװעג ןָאטעגּפָא טַײצ רעד רַאפ ןענַײז:

 ,ץלַא זיא סָאד .ןקיטַײזַאּב| וצ ןצנעװרעטניא ךרוד ןּבעגעגנַײא

 .ןלוש:לטימ (ּב

 ןוא עקידנדליּב *ןײמעגלַא ןיא טלײטעג ןליוּפ ןיא ןרעװ ןלוש :לטימ

 .עטַאװירּפ ןוא עכעלטפַאשהכולמ ,עלענָאיטעּפַארּפ-
 יד ןיא ןענַײז ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא ןּביוא ןענַײז סָאװ ,םימעט יד תמחמ

 רעטציא זיּב םידימלּת עשידיי רַאפ ןעגנוצענערגַאּב םוש ןייק ןלוש ; סקלָאפ-

 .ןרָאװעג טריפעגנייַא טינ

 . טינ ןרָאװעג טריפעגנייַא זיא רעטַײװ ןוא ןָא רעּבָא לוש*לטימ רעד ןופ

 וַאלק סורעמונ; רעגנערטש ַא ,קיטקַארּפ ןופ רָאנ ,ץעזעג ןופ ךמס ןפ יוא

 ?טנע ,עיצוטיטסנָאק רעד ןופ ןעמָאנ ןיא םעד ןגעק ריא טריטסעטָארּפ ,.*סוז

 ;?סוזוַאלק סורעמונ, ןַײק ָאטינ זיא ןליוּפ ןיא זנוא ַײּב,-- :ךייֵא ןעמ טרעפ

 רשפא זיא ,ןלוש:לטימ יד ךַײש זיא סָאװ .ךַײלג רעגריּב עלַא ןענַײז זנוא ַײּב

 נעסיורג ןַײק טינ ןתמארעדניא רעליש עשידיי לָאצ יד ןלוש :הכולמ יד ןיא

 ןעמונעגנָא ןרעװ ןלוש עגיזָאד יד ןיא סָאװ ,ןופרעד רעּבָא ךיז טמוקַאּב סָאד

 ךָאד ןענַײז סע עכלעוו ןשיװצ ,עטמַאַאּב : הכולמ יד ןופ רעדניק רקיע רעד

 ןיא סוזוַאלק סורעמוג רעד זיא ןפוא ןַאזַא ףיוא "..!ָאטינ טעמּכ ןדיי ןַײק-

 יד רַאפ סָאװ ,םעדכרוד ןענַאטשטנַא ןלוש:הכולמ עקידגדליּב : ןיימעגלַא יד

 טריפעגנײַא זיא עיצַארטסינימדַא רעד ןיא (רעטעּברַא ןוא) עטמַאַאּב עשידיי

 רעד טימ םּכסה ןיא טייטש סָאד ןוא !"סולונ סורעמונ, ַא ןרָאװעג;

 ? עיצוטיטסנָאקי
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 ,ןדיי ןגעװ רָאנ ,עיצוטיטסנָאק רעד ןגעװ טינ דייר ַא רָאלק טײג ָאד
 ןעלגומשכרוד קידנעטש ,ליװ ןעמ ןעװ ,ןָאק ןעמ ןעגנוצענערגַאּב סנעמעוו
 !עיצוטיטסנָאק רעד ךרוד

 :טנעצָארּפ ַא ןרָאװעג טריּפעגנייַא ןלוש:הכולמ יד ןיא זיא םילכלע

 ,טינשכרוד ןיא ,צָארּפ 7--6 ןופ עמרָאנ
 ןּבײהַאּב טינ ןָאק סָאװ ,עסַאמ עשידיי עטײרּב עטלטימַאּב גינייװ יד

 רעּבירעד ןּבָאה ,ןלוש:לטימ עטַאװירּפ יד ןופ דומיל:רכש ןרעַײט רעייז םעד
 | ..!לוש:לטימ ַא ךרוד דניק ַא ןריפוצכרוד טינ טַײקכעלגעמ יד

 טקנוּפדנַאטש םעד ףיוא ןלעטש וליפַא לַאפ םעד ןיא ךיז ןלָאז רימ ּביוא
 :צעל רעד ךָאד ןָאק ,"סוזּוַאלק סורעמונ, ןופ לדניוװש (םענעזיוורעדנּביוא) ןופ
 ,רעדנוזַאּב לוש רעדעי רַאפ גנוצענערגַאּב ַא סלַא ןרעװ טסַאּפעגפױא טינ רעט
 רעדַא גנורעקלעפַאּב ? הכולמ רעצנַאג רעד ןופ עמרָאנ:טנעצַארּפ א סלַא רָאנ

 :ינימ סָאד יװ ,ןַארַאפ ןליופ ןיא ןענַײז עכלעוו ,ןלוש:לטימ:הכולמ עלַא ןופ
 ,סיוא ךעלנייוועג ךָאד טנכער םוירעטס

 :הכולמ 267 ןעװעג טַײצ רעד ןיא ןעגַײז ןליוּפ ןיא ּבױא ,רעבירעד
 ךמס ןפיוא ,ןדיי ךָאד ןּבָאה ,(עקידנעדליּב:ןײמעגלַא) ןלוש:לטימ עכעלטפַאש
 ענױזַא (קיסַײרד) 230 ךרעּב ןעמוקַאּב טזומעג ,לס יל ש ןשיטימעסיטבַא םעד ןופ
 :/לטפַאשהכולמ ןײא ןײק ןּבָאה רעּבָא ןדיי !רעדניק ערעיײז רַאפ ןלוש
 רַאפ ןרָאװעג טינ ןיא לוש:לטימ עטַאװירּפ עשידײ ןייא ןײק !טינ לוש עכ

 ןיא ןַײק ,עטסגרע סָאד ,רעטַײװ !טכעלטּפַאשהכולמרַאפ טַײצ רעצנאג רעד

 !טכצר עכעלטנפע ןַײק ןעמוקַאּב טינ טָאה לוש:לטימ עטַאװירּפ עשידיי
 :סױרַא ןָאק ,טכער עכעלטנפע טָאה סָאװ ,לוש:לטימ יד רָאנ יװ ױזַא

 יד ןיא ןטערטוצנַײרַא ןקיטכערַאּב עכלעוו ,ןטַאטסעטַא ןטנעירוטיּבַא עריא ןּבעג
 :וקנָאק טינ רעּבירעד ןלוש:לטימ עזָאלטכער עשידיי ךָאד ןענעק -- ,ןלושכיוה
 ..!ןלוש:לטימ עשידיי:טינ יד טימ ןריר

 :ירנעטש ןוא תועיבּת ערעזנוא ןופ ןרעװ וצ רוטּפ ידּכ ,טָאה ןעמ ,תמא
 ןבעגעג סעיזַאנמיג עשידיי רָאּפ א ןופ ןסַאלק עקינייא ,ןטסעטָארּפ עק
 :כיװ ןיא סָאד ואװ ,ןסַאלק עטצעל יד טינ רעּכָא רעדיײל ;טכער עכעלטנעפצי
 ,טיוא טעז סָאד !טינ ןעגיז םוש ןַײק טַאה סָאד ואו ,עטשרע יד רָאנ ,קיטי
 ...ײרעכַאמ:קזוח ַא יוװ

 סורעמונ רעד סָאמ רעסיװעג ַא ןיא סױא טכַײלג רעּבָא רַאפרעד = |
 "סערוטַאמ:לוש:לטימ, יד ןופ טכער יד - ןדיי רַאפ ןלושכיוה יד ןופ סוזוָאלקי
 רָאנ טרעוו ,וליּפַא "סערוטַאמ, עשהכולמ ןּבָאה סָאװ ,יד ןופ לַײװ ,ןדיי רַאפ
 ...ןלושכיוה יד ןיא ןעמונעגנָא לייט רעניילק ַא

 ;רַאפ ןּבָאה סָאװ ,טַײלעגני עשידיי יד ןופ עגַאל יד זיא רעּבירעד
 ןעװעג ,עשידיי רעדָא עשיאערּבעה ַא ךָאנ טרפּב ןוא לוש:לטימ ַא טקידנע

143 



 שנסיו רעד וצ גנַארד רעכעלטנייוועגרעסיוא רעשידיי רעד רָאנ .עלופשואי ַא
 יטינ וליפַא ןוא תועינמ עלַא טימ ךיז קידנענעכער טינ ,טנָאקעג טָאה טפַאש |

 ?סַאּפ ןשידנעלסיוא ןרעַײט רעייז טסלָאמַאד םעד טימ ןוא טַײקמערָא רעד טימ

 ןטרָאד ןוא ןלושכיוהה עשידנעלסיא יד ןיא ךיז ןּבַײלקרַאפ - ,טרָאּפ

 | ..!ןרידוטש

 ףצ ךיוא גנודליּב רערעכעה רעד וצ געװמוא ןקיזָאד םעד רעּבָא ידּכ
 :ּפָא טינ ,טַאהעג טינ "ערוטַאמ , ןייק ןּבָאה סָאװ ,יד ןעמ טָאה ,ןגיילרַאפ
 ןרעװ טכַאמעג טגעלפ סָאד יװ ,טסניד ןשירעטילימ רעײז טגײלעג
 יז ןעמ טָאה רעּבירעד ;ןטעטיזרעוװינוא עשיליוּפ יד ןופ ןטנעדוטס יד רַאפ
 ןיא םוידוטש רעיײז ןּבױהעגנָא ןּבַאה יז יװ ,םעדכָאנ ייווצ רעדָא רָאי ַא ןיא
 =לימ םוצ ךיז ןלעטש וצ טרעדָאפעגפיוא ןוא םיא ןופ ןסירעגּפָא ,דנַאלסיוא
 -טעּברַא עשּביה יד ןוא ערעירַאק יד בור:יּפ:לע ןפוא ןַאזַא ףיוא קידנרטּפ ,רעט
 ,,!ּפַאלק ןייא טימי

 םעד ןופ רָאי טכַא עצנַאג יד רַאפ ןינע ןקיזָאד םעד ןגעוו ּבָאה ךיא

 =ןצנַײרַא ,ןרינעװרעטניא וצ טרעהעגפיוא טינ טעמּכ םייס ןטירד ןוא ןטײוװצ

 רעטסינימ רעה ןעגנוריגער עלַא וצ (סעיצַאלעּפרעטניא) סעגַארּפנָא ןגָארט

 רעדָא גנוציטשרעטנוא עשידיי יד טפרַאדַאּב טָאה רע ןעוו ,יקסּבַארג .טס

 ןופ ,ןגָאזװצ עסיװעג ףיוא ןײגנַײא טגעלפ ,ןגַײװש עשידיי סָאד תוחּפה-לכל

 טפרַאדַאּב טינ ןדיי טָאה רע רָאנ יו ,ןעלסײרטּפָא ךיז טגעלפ רע עכלעוו

 ..,טשױטנַא ײז ןיא ךיז טָאה רע רָאנ יװ רעדָא

 ּתוחנה עקילַײװטַײצ ףיוא וליפַא ןעָאה ןרָאטסינימ:סגנודליּב ערעדנַא יד |
 ךיא רע ּוװ ,ןטרָאד םויה:דע ךָאנ טייטש ןגָאװ רעד !ןעװעג םיּכסמ טינ ךיוא
 | ,ןרָאי טכַא רַאפ ןענַאטשעג

 ףנוא ןגעוו ןוא ןינע םעד ןגעװ ּבָאה ךיא ןעמעוו ,רעטמַאַאּב רעכיוה ַא
 :טגָאזעג לָאמַא רימ טָאה ,ןסערעד קרַאטש ללכּב ןלוש:לטימ ערעז

 סינ ןעד ריא טעז :ךַײא ףיוא רעיײז ךיז רעדנואוו ךיא !ר"ד 'ה --

 ערעַײא רַאפ טכער עכעלטנפע ןּבעג טינ םעד טימ ןסיוא ןענַײז רימ סָאװ ,ןַײא

 :ערעַײא רַאפ טסניד:רעטילימ ןופ ןימרעט םעד ןגײלּפָא טינ םעד ןוא ןלוש :לטימ

 "..?ןַײז חירטמ טסיזמוא ךיז סָאװ וצ ?ןטנעדוטס טשידנעלסיוא

 :טרעפטנעעג ּבָאה ךיא

 *.,!ןריפוצסיוא טַײצ רעד טימ ידּכ,

 ָךלוש עלענָאיסעּפָארּפ יד ןענַײז סָאד ,ןלוש:לטימ ןימ ַא ךָאנ ָאד זיא סע
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 ןיא יא ,עקירעדינ יד ןיא יא :םינימה:לּכמ ןלוש:הכולמ עקיזָד יד ןיא
 ןעמונעגנָא טינ יץעגרע טעמּכ ןדיי ףעמ טָאה ןלושכיוה יד ןיא יא ,עלעסימ יד
 :ףוס ןּבָאה יז סָאד ,ןעמונעגנָא יֹוזַא יז טָאה ןעמ ,טגָאזעג רעסעּב ,רעדָא
 םעד ףיוא ןזַײװּהצפױא גונעג טרּפ םעד ןיא זיא סע ,ןפיולטנַא טזומעג ףוסלּכ
 רעד ןופ! ןטנעדוטס עשיליופ יד דצמ ךיז ןעמענַאּב ןדליוו ןוא ןכעלדנעש
 עשידיי ענעמונעגנָא:טשרָאקָא ערעייז וצ גרעּבמעל ַײּב לֹושכיוה רעשימָאנָארגַא
 ,.!תורבח ןוא םירבח

 עשידיי יד דצמ םײס ןיא גָאלשרָאפ ַא ןפורעגסױרַא טָאה ןינע רעד
 :עג ךיז טָאה ןוא גנושרָאפסױא עגנערטש ַא טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,ןטַאטוּפעד
 ,.!טשינרָאג טימ טקידנע

 טורעמונ, ַא ןדיי רַאפ טריפעגנַײא ןעמ טָאה ןלוש עלַא עקיזָאד יד ןיא
 הכאלמ וצ ןדיי ןוָאלרעד טלָאװעג טינ ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה ןעמ !"סוללוג
 | ,,.טרָאװ ןופ ןיז ןטיירּב ןיא

 :חזעה ַאזַא טגָאזעגסױרַא ןּבָאה לָאז רָאטקעריד:טנעמַאטרַאּפעד ַא רענייא
 ,שארב ןײטש ָאד לעװ ךיא ןמז:לּכ , :טמַא ןַײז ןעמענרעּביא 3 גָאזוצ ןקיד
 ערעכיז "!ןענעפע ןזָאל טינ לוש עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי ןייא ןייק ךיא לעװ
 רָאטקעריד 'ה םעד סָאד ּבָאה ךיא ,ןּבעגעגרעּביא סָאד רימ ןּבָאה ןשטנעמ
 רעד { םייס ןלופ ןפיוא יא ,עיסימָאק:סגנודליּב ןיא יא ןפרָאװעגּפױא לָאמ ליפ
 ;ןבױא םעד רעּבָא טָאה רע .;!סָאד ןענעקײלּפָא טבורּפעג טינ ןליפַא טָאה 'ה
 ,ןטלַאהעג ןעלרע גָאזוצ ןטנָאמרעד

 טכַאמעגוצ קטניּפ ןיא ןעמ טָאה םייס ןטייוװצ םעד ןופ ּבײהנָא ןיא רָאג
 ,םימותי רַאפ ןלוש עלעגָאיסעפָארּפ עכעלטפַאשלעזעג עשידיי ייווצ גנילצולּפ
 ;סױרַא ןופ םימעט יד ;ךעלגנײי רַאפ עטייװצ יד ןוא ףךעלדיימ רַאפ ענייא
 טיג ךיז ןּבָאה סָאװ ןוא הכאלמ ךיז ןענרעל סָאװ ,רעדניק סַאג ןפיוא ןפרַאוװ
 :ערָאלק ץנַאג ןייק טיג יא ,עקיגָאװ ןייק סינ יא ןעװעג ןענַײז ,ןָאטוצניהַא ואוו
 קלנװַארעיק א סעּפע ןגנונעדרָא ןיא טיג ןעוועג ןענַײז סעיסעצנָאק יד סעּפעי
 ...רעקיסַאּפ ןייק טינ טשרמולּכ ןעוועג זיא

 ןיא ,םייסל ץוחמ ןוא םייס ןיא ןַײז םלוע שיערמ ןּבױהעגנָא ּבָאה ךיא
 | !ןענעפע ףֹּכיּת ןלוש יײוװצ עטנָאמ ?רעד יד לָאז ןעמ ,קידנרעדָאפ ,םוירעטסינימ:סגנודליּב ןיא ןוא עסערּפ רעד

 ?ָארעיק) רעריפנָא יד ןופ ןרעדָאפ ןעמונעג טָאה טנעמַאטרַאּפעד רעד
 ,תועידי ןוא ןטנעמוקָאד עַײנ עקיטיונ טשרמולּכ ןלעטשוצ ןלָאז ייז ,(סעקינ
 (?ץסוסזעפ) קינװָארעיק א ןופ גנוּבַײרשַאּבסנּבעל יד ןרָאװעג טריקַארּברַאפ ןיא ,לשמל ,ױזַא :ןשינעּפעשטוצ ײלרעלַא ךרוד ןטנעמוקָאד עַײנ יד קידגריקַארּב
 / טיג ןוא עקנישַאמ ַא ףױא ןּבירשעגנָא ןעװעג זיא יז סָאװ ,רַאפרעד
 .ןעפ א טימ
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 ?ַארוק רענליו םוצ קסניּפ ןופ ןעגנַאגעג זיא טנעמוקָאד ַאוַא רעכעלטיא

 רעטַײװ ןטרָאד ןופ ;עשרַאװ ןייק ,ךיז קידנלַײא טינ ,ןטרָאד ןופ ,םוירָאט

 | / ..!געװ ןקיּבלעז םעד טימ קירוצ שינעלַײא ןָא

 ןטנעמוקָאד "עקיטיונ, עלַא ןיוש ןענַײז רָאי ַײרד ךָאנ ךרעּב ןעװ
 ןסיײהעג ןיוש טָאה יקסּבַארג ,טס רעטסינימ רעד ןוא גנונעדרָא ןיא ןעװעג

 :עגסױרַא טנעמַאטרַאּפעד רעד טָאה ,סעיסעצנָאק ערעייז ןלוש יד ןּבעגסױרַא

 יוּפ ןושל:ןרעל םעד טימ ןלוש רַאּפ סעיסעצנָאק "תועט.יּפ:לע, טקיש
 לָאז ןעמ ,ןסײהעג ךעלדנע רעטסינימ רעד טָאה וקעציו ןַײמ ףיוא !שיל

 | ..!ןלוש יד ןופ ןכַאמ קזוח ןרעהפיוא
 תורקפה יד ףיױא טכיל עלעה א ןפרַאװ סָאװ ,ןלַאפ לָאצ רעס"ורג ַא ןופ

 ?עפָארּפ עשידיי יּבגל ןוא ןלוש עלענָאיסעפַארּפ יד ןיא רעדניק עשידיי יּבגל

 ,לַאפ ןייא ךָאנ טימ רָאנ ןענעגונגַאּב ָאד ךיז ךיא ליװ -- ,אפוג ןלוש עלענָאיס
 ,השעמ רעטנָאמרעד רעד ךָאנ רָאי רָאּפ ַא קָאטסילַאיּב ןיא טריסַאּפ טָאה סָאװ |

 ,קסניּפ

 עלענָאיסעּפָארּפ עשידי א הליהק רעד ַײּב ָאד זיא קָאטסילַאיּב ןיא

 רעקָאטסילַאיּב רעד וצ ןעװעג טסַאּפעגוצ ןענַײז םידומיל יד רעכלעוו ןיא ,לוש

 ,סיוירק ןרעװש ַא טּבעלעגכרוד ןַאד טָאה עטצעל יד יװ ױזַא ,עירטסודניא|

 לָאז יז ,לוש רעײז וצ טעדנעװעג לוש רעד ןופ ןטנעװלָאסּבַא יד ךיז ןבָאה

 ףיוא ,ןרעפָאש:ליּבָאמָאטײױא רַאפ ןסרוק ןענעפע ,עזָאלסטעּברַא יד ,ייז רַאפ

 ךיז טָאה לוש יד .עגַארפכָאנ עקרַאטש א ןעוװעג טסלָאמַאד זיא סע עכלעוו

 ןקיטשינ ַא טימ טָאה רעכלעוו ,רָאטַארוק םוצ שינעּבױלרעד ַא חוּכמ טעדנעװעג

 טסעטָארּפ ןפרַאש ַא טימ טעדנעװעג סעד ןגעוו ךיז ּבָאה ךיא ,,,טגָאזעגּפָא ץורית

 ןגעוו ךיז לָאז ךיא ,ןגָאלשעגרָאפ רימ טָאה רעכלעוו ,יקסּבַארג ,טס רעטסינימ םוצ |

 טינ ,רָאטקעריד:טנעמַאטרַאּפעד רעד ,השקּב ַא טימ םיא וצ ןדנעװ לעיציפָא םעד

 רעקיזָאד רעד טלעטשעגנגעקטנַא ךיז טָאה ,םעט ןכעלכַאז םוש ןייק קידנּבָאה

 ,ןסרוק:ןרעפָאש עשיליױּפ ײװצ יד סָאד ,ןזיװרעד ּבָאה ךיא םגה ,גנורעדָאפ

 עג עטַאװירּפ ןעװעג ןענַײז ,קָאטסילַאיּב ןיא טּבױלרעד ןעװעג ןענַײז סָאװ

 רעד ןופ ןסרוק עכעלטפַאשלעזעג יד דצמ ןוא ןליצ עטַאװירוּפ טימ ןטפַאשלעז

 ּביױהנָא ןופ ןיוש ןליצ עכעלטפַאשלעזעגײטנַא ןופ טַײקכעלגעמ יד זיא .הליהק
 | ..!ןסָאלשעגסיוא ןעוועג ןָא

 ןקרַאטש ַא טרעיױדעג טָאה רימ ןוא רָאטקעריד םעד ןשיװצ המחלמ יד

 :ילַאיּב רעד ַײּב לוש רעד :רָאטקעריד רעד טָאה טריפעגסיוא ןוא רָאי;ּבלַאה
 ?ךיוה ַא ןוא םירישכמ:ןרעל עקיטיונ עלַא טַאהעג טָאה סָאװ ,הליהק רעקָאטס

 יז וַא ,ןּביױלרעד ֹוצ טגָאזעגּפָא ןעמ טָאה ,לַאנַאסרעּפ:ןרעל ןטריציפילַאװק

 ?םירימלּת עריא רַאפ ןסרוק:רעּפָאש ןוּבשח םענעגייא ריא ףיוא ןענעפע לָאז

 .ןעמוקַאּב טנָאקעג טינ טעּברַא ערעדנַא ןייק ןּבָאה עכלעוו ,ןטנעװלָאסּבַא
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 רערעװװש ךָאנ רעּבָא ,זָאלטכער ןלושילטימ עשידיי עלַא ןענַײז סיוװעג
 ;בצמעלע עריא רַאפ לוש רעלענָאיסעּפָארּפ רעשידיי רעד ןופ ףמאק רעד זיא
 ףליח, יד ,לשמל יװ ,ןלוש עקידנצנעלג ןוא עניײש ָאד ןענַײז סע !טכער ערַאט
  ןפוא:םושּב ןענָאק עכלעוו ,ענליװ ןיא "םוקינכעט, רעד ןוא ?טעּברַא ךרוד
 ןעמוקַאּב יז סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טינ ,עיס עצנָא ק ןייק ןעמוקַאּב טינ
 ..!ןעגנונעכייצסיוא עטסערג יד ןעגנולעטשסיוא יד ףיוא

 עלַא טגנערטשעגנַא ןרעװ סע סָאד ,ןעמעלַא רַאפ רָאלק טרעװ ָאד
 רעלענָאיסעפָארּפ וצ געװ םעד ןדיי ןרַאּפשרַאפ וצ ירּכ ,תֹוחוּכ עשיטימעטיטנַא

 | | ! גנודליּב
 םעד ןגעק טריטסעטָארּפ ףרַאש ענוּבירל:םייס רעד ןופ ךיא ּבָאה לָאמַא

 םוצ געװ םעד ןדיי ןגיילרַאפ וצ טּבערטש רעכלעוו ,םוירעטסינימ:סגנודליּפ
 | | ,..ןיצידעמ ןופ םוידוטש

 יד טימ ןסירעגרעּביא רעצימע ןַאד רימ טָאה קנעּב עשיקעדנע יד ןופ
 :רעטרעוװ

 רעד ,,,לוש עלענַאיסעפָארּפ א זיא טעטלוקַאפ רעשיניצידעמ רעד; --
 ,ו!"ןזָאלרעד טינ רימ ןליוו רעב

 ?םוירעטסינימ:סגנודליב ןופ תונווּכ יד ןזַײװּוצסיױרַא רעטלוּב ךָאנ ידּכ
 היהש:השעמ ַאזַא ןּבעגרעּביא ךָאנ ָאד ךיא ליװ ,ןלוש:לטימ עשידיי יד עגונג
 עשידיי עוָאלטכער יד ןופ ןטגעירוטיּבַא יד :1927 רָאי ןיא טריסַאּפ טָאה סָאד
 טַײצ וצ טַײצ ןופ ןּבָאה ,ןלושכיוה יד וצ טירטוצ ַא ןעמוקַאּב קידנלעוו ,ןלוש:לטימ
 ,ידּכ ,"טכער טימ סעיזאנמיג, ןופ סָאלק ןטכַא םוצ ךיז ןרינעמַאזקע טבורּפעג
 ,"ערוטָאמ,, יד םורַא רָאי ַא ןיא ןעמוקַאּב ןענָאק וצ ,סַאלק ןטכַא ןיא קידנעמוקנָא
 !פושכיוה רעד ןופ "סוזּוַאלק סורעמונ, ,,,םעד וצ געװ םעד טנפע עכלעוו

 ךיז ןּבָאה ענליוװ ןיא עיזַאנמיג רעשיאערּבעה ַא ןופ ןטנעװלָאסּבַא יד
 ,השקּבַא טימ רעטסינימ:סגנודליּב םוצ םוירָאטַארוק רענליוו ןכרוד טעדנעוועג
 סגעמַאזקעסטירטנַײא יד ןטלַאהסיוא ןכָאנ ,ןּביולרעד יז לָאז רע
 ןיא ןטערטוצגַײרַא ,"טכער טימ ןלוש:לטימ עטַאװירּפ , ןופ סַאלק ןטכַא םעד וצ
 ?טנע רעד ,ערוטַאמ יד םורַא רָאי ַא ןיא ןעמוקַאּב וצ ידּכ ,ןלוש עקיזָאד יד
 ?רָאג םעד ןגעק טָאה רעטמינימ רעד זַא ,לּכיםרוק טגָאז רעטסינימ ןופ רעפ
 ןיא סנעמַאזקע עלערוטַאמ יד, :רעפטנע םעד ןיא טײטש רעּבָא רעסַײװ ;טינ
 רעד ןופ םידימלּת סַאלק ןטכַא רעייז ןיא ןעמענפיוא ןלעװ עכלעװ ,ןלוש יד
 טימ ןרעװ טריפעגכרוד ןלעװ ,ענליוו ןיא עיזַאנמיג רעשיאערּבעה
 ײז ףיוא ךָאנ טעװ םעדצוח ןטַײקגנערטש רעצנַאג רעד
 ( !םוירָאטַארוק ןופ רעײטשרָאפ ַא ןרעװ טריגעלעד

 + עדע-.םייס ןײמ עז (*
| 
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 ןרעג רעירפ ןענַײז עכלעװ ,ןלוש עטַאװירּפ עלַא זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 רעטציא ןּבָאה ,םידימלּת יד ןופ השקּב רעטנָאמרעד רעד ףיוא ןעגנַאגעגנַײא

 | .י.םעד ןגעװ ןרעה טלָאװעג טינ רעמ

 ךיא ןגָארטעגנַײרַא ןּבָאה רימ סָאװ ,סעגַארפנָא ןוא ןגָאלשרָאפ עלַא יד

 ןלוש:לטימ עשידיי יד רַאפ גנורעטכַײלרעד םוש ןײק ןּבָאה ,םייס

 טַײצ ןופ ןּבָאה ןצנעװרעטניא ערעזנוא עלַא !טכַארּבעג טינ רעטציא זיּב

 ,ןלוש עקיזָאד יד ןופ עקיניײא ןרעװ טכַאמעגוצ ןופ טעװעטַארעגּפָא טַײצ וצ

 ייילוש רענעי רעדָא רעד רַאפ עיסעצנָאק ַא ןעמוקַאּב וצ ןֿפלָאהעג ךיוא לָאמַא

 | ..י!ץלַא זיא סָאד
 ןענַײז ענליוו ןיא רַאנימעס:רערעל רעשידיי ןוא רעשיאערּכעה רעד

 עשידיי עלַא יװ ,טלעטשעגקעװַא רעסעּב טינ גנוציטשרעטנוא ןוא טכער עגונּב

 ןלױּפ ןיא ןלוש:לטימ

 ןלושכיוה יד ;ג

 סורעמונ; ַא ןרָאװעג טריפעגנַײא זיא ןלושכױה עשילױּפ עלַא ןיא

 רָאנ ןלױּפ ץנַאג רַאפ טינ בגַא טנכערעגסיוא טרעװ רעכלעוו ,(* "סוזּואלק

 רעדעי רַאפ עמרָאנ:טנעצָארּפ יד זיא םעדצוח ,רעדנוזַאּב לושכיוח רעדעי רַאפ

 !0 םוצ זיּב רעטַײװ ױזַא ןוא טנעצָארּפ 10 ,טנעצָארּפ 20 :ןדיישרַאפ לושכיוה

 ?ריקליװ ץנַאג עמרָאנ:טנעצָארּפ יד זיא אפוג לושכיוה רעד ןיא וליַא רעּבָא

 נןטעטלוקַאפ רעדָא ןעגנולײטּפָא ענעדײשרַאפ רַאפ ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ךעל

 ןסנעדוטס עשידיי ןופ ןעמוקנָא סָאד טרעוװשרַאפ סרעדנוזַאּב זיא ,לשמל ;ױזַא

 עשימָאנָארגַא ,סמוקיגכעטילָאּפ יד ןיא ,טעטלֹוקַאפ ןשיניצידעמ םעד ףיוא

 רעד ;ענײלק ַא קידנעטש טעמּכ ןדיי לָאצ יד זיא ָאד ,וװ .זַא ןוא ןלושכיוה

 ןּביג עכלעװ ,ןעגנולײטּפָא עשיפָאזָאליפ יד ףיוא ןדיי לָאצ יד זיא רעּבָא רַאפ

 יי!ךרעיפל עסיורג ַא רעײז ,טינ עיסעפָארּפ עשיטקַארּפ ןייק טגעדוטס םעד

 ַאּב רעכלעװ ,סוזוַאלק סורעמונ רעטסקינײװעניא ןימ ַא ןיוש זיא סָאד

 עַײרפ יד ןיא ךיז ןסַײרוצכרוד ןדיי רַאפ טַײקכעלגעמ יד רעמ ךָאנ טצענערג

 | ,סעיסעפָארּפ

 רעמ ץלַא רָאי ןופ טרעװ ןטעטליקַאפ עשיניצידעמ יד וצ טירטוצ רעד

 ססַײר סָאװ ,דיי "רעכעלקילג; רעד ןוא ,,,לוּבלּב-םיתמ םעד ךרוד טרעװשרַאפ

 ףיוא דלַאּב ןָא ךיז טסיוטש ,תועינמ עלַא ךרוד ימ סיורג טימ ךרוד ןיוש ךיז

 ןלעװ םַײּב-רעטַײװ ;שזַאטס ןקירָאי םעד ןעמוקּפָא םַײּב ןטַײקירעװש עסיורג

 סעלעטש ןעמוקַאּב םַײּב ,קינילק=טעטיזרעווינוא ןַא ןיא ךיז ןריזילאיצעפס

 .װ .זַא ןוא תודסומ עלַאנומָאק ןוא עכעלטפַאשהכולמ ןיא

 ןרידוטש עכלעװ ,ןדיי יד ןיוא ןּבָאה תורצ עטנערּבעג ןוא עסיורג

 + רוטנַאקילּפַא יז ןעמוקַאּב םַײּב יז ןּבָאה ןטַײקירעװש עסיורג ;(טכער) ירוי

 ,"סיוּונלק טורעמונ, רעד ןוא עיסימָאק-סגנודליב יד. :/1|| לטיּפָאק עז (*
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 :ןעמונעגנָא טינ לָאמנייק טעמּכ יז ןרעװ (עטלָאצַאּב) ןטנַאקילּפַא:טַאטע סלַא

 ןעמונעגנָא ,ללּכה ןמ אצוי א יװ ,ןיוש ןרעוו סָאװ ,ןטנַאקילּפַא יד רעּבַא ןעוו

 =נַאמ רעד ןיא ,ןַײז בגֲא זומ סע "וו ,ןייג ןליו ,סעלעטש:טַאטע יד ףיוא

 .י.ןופרעד ןגָאזּפָא ךיז יז ןעמ טסייה ,רוטַארטס

 סָאװ ,ןעגנוגנערטשנָא עקיטלַאװג יד ףיױױא קירוצ קילּב ַא ךיא ףרַאװ

 =םײלג יד רעקימעדַאקַא ערעזנוא רַאפ ןעמוקַאּב וצ ידּכ ,טכַאמעג ןּבָאה רימ

 ןּבָאה טַײצ רעצנַאג רעד רַאפ סָאד ,ןַײז הדומ ךיז ךיא זומ ,גנוקיטכערַאּב

 עגַאל רעכעלקילגמוא רעייז ןופ גנורעסעּבסיוא עקידתושממ ןייק רעדייל רימ

 | .,!ןכיירגרעד טנַאקעג טינ

 רעטציא זיּב טריפעג ןּבָאה רימ סָאװ ,המחלמ יד טָאה םורא:יווַא

 טינ ןגלַאפרעד עקידתושממ ענייק זנוא ,גנודליּב ףיוא טכער רעזנוא רַאֿפ

 ןליו רימ בוא ,טינ ךיוא רעּבָא רימ ןענָאק ןטרַאװ גנַאל וצ ,,!טכַארּבעג

 .ןייגפיוא טעװ ןוז יד רעדייא ,ןגיוא יד ןסערפסיוא לָאז יוס רעד ,טינ

 ...געוװװסיוא ןא ןכוז ןזומ ךימ

.21/ 

 (" ,קיטילָאּפ ="ַאדָאגוא , ןוא = תוברקתה

 ?עג טָאה םויטימעסיטנַא רעד עכלעוו ,המחלמ עקידתוירזכַא ערעווש יד

 ןקירָאּפ ןופ רָאי קיצרעפ :קיסַײרד עטצעל יד עּפָאריײא ןיא ןדיי ןגעק טריּפ

 רעד ןיא ןדיי ַײּב ןַײזטסּוװַאּב ןלַאנָאיצַאנ ַא ןפורעגסיורַא טָאה ,טרעדנוהרַאל

 םעד ןופ גנולקיװטנַא רעקידנצנעלג ןוא גנואײטשטנַא רעד ךָאנ ,טָאה ןוא טלעוו

 רעסיוועג ַא וצ ןליפַא ןוא גנורעטנעעגרעד א וצ טכַארּבעג ףוס:לּכ:ףוס ,םזינויצ

 םזיניצ רעד .טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ןדיי יב טעטירַאדילָאס רעלַאנָאיצַאנ

 ךיז טָאה רעכלעוו ,םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןפַאשעג טָאה

 .םזיטימעסיטנא םעד - אגוש:םד ןשידיי םעד טלעטשעגנגעקטנַא קיטומ ןוא ןפָא:

 ,דנַאטשרעדיװ ןוװיסַאּפ ןטלַא םעד ןופ ןסירעגּפָא ןדיי לייט ןסיורג ַא טָאה סָאד

 ןַא רעטנוא םזיטימעסיטנַא ןטימ ףמַאק ןוויטקַא ןַא רַאפ םיא קידנרעטסַײגַאּב

 רעד ןיא הלאש:ןדיי יד ןפוא אזַא ףיוא קידנקורּפָארַא ןוא ןָאפ רעגעגייא-

 ,טקַאהרַאפ טַאהעג ךיז טָאה יז ןכלעװ ףיוא ,טקנוּפ ןטיױט םעד ןופ טלעוו

 רעמ ץלַא רעטַײװ סָאװ ךיז טָאה הוּכ רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד
 ןיא יא ,קיטילָאּפ רעכעלרעסיוא רעד ןיא יא טלעװ רעד ןיא ןליפ טזָאלעג:

 םֹוצֹּפָא ךיוא לקיטרַא ןקיזָאד םעד ןבעגעגנייא רימ ךיז טָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא (* |

 ,רגחמ רעד - (המדקה עז) ןקורד:
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 ןּבָאה ןדיי ואוו ,תוכולמ עסיורג עקינייא ןופ עסערּפ רעד ןיא יא ,ןסנַאניפ יד

 / .העּפשה עסיוװעג ַא טַאהעג

 ןוא ןעגנַאגרעד סינ ץעגרע זיא חוּכ רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד םגה

 ךענָאק לָאז רע סָאד ,הגרדמ ַאזַא וצ זיּב ןײגרעד טנָאקעג טינ ץעגרע טָאה
 טָאה ,םינינע עכעלרעסיוא רעדָא עטסקינײװעגיא עקיטכיוװ ןיא ןַײז עירכמ

 . רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעשידיי רעטקיניײארַאפ סָאמ רעסיװעג ַא ןיא רעד ךָאד

  =עג רעד ףיוא ןטלעז טינ ןַײז וצ עיּפשמ טַײקכעלגעמ יד ןעמוקַאּב חוּכ

 .עסיורג עכעלטע ןיא תוחּפה:לכל ןוַײרק עסיװעג ןופ גנוניימ רעכעלטפַאשלעז

 | ,תוכולמ

 .ּבײה המחלמ:טלעוװ רעד ךָאנ רעדנוזַאּב ץנַאג יו ,רעּבירעד ןעעז רימ

 ךיא ,לשמל ,ױזַא ,ןדיי טימ ךיִז ןענעכער וצ תוכולמ עסיורג רעייז וליפַא ןָא -

 ןענַאטשטנַא ןיא עיצַארַאלקעד :רופלַאּב עשילגנע יד זַא ,םירמוא שי ַא ָאד

 ןשילּביּב םעד יּבגל "לּביּב רעד ןופ קלָאפ, םעד ןופ "בוח, א סלַא רָאנ טינ

 רעד ףיוא ןעיצוצוצ שטנואוו ַא סלַא ,רקיע רעד רשפא ןוא ,ךיוא רָאנ ,קלָאפ

 קרַאטש ןַאד ךיז טָאה ןעמ עכלעװ ןיא ,ןדיי רענַאקירעמַא יד טַײז רעשילגנע

 ,טקיטײגעג
 ןדיי ןעלדנַאהַאּב סעמעװ ,תוכולמ עסיוועג יװ ,רימ ןקרעמ רעטַײװ

 ,ללכּב גנולקיװטנַא עלערוטלוק ןוא עשילַארָאמ עקירעדינ וצ ַא סיורא טזַײװ

 ללכּב ןעניפעג ןוא תואוולה עשידנעלסיוא וצ ןגָאלשרעד טינ טעמּכ ךיז ןענָאק

 סָאד ;גנוציטשרעטנוא קיניײװ בור:יּפ:לע םורָאפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ףיוא

 .ו"ַאא ןוא ןרַאגנוא ,עינעמור עגונּב ןקרעמ ךיז טזָאל
 לארומ בור לע טָאה ןעמ סָאד ,טינ רעדנּואװ ןייק רעּבירעד זיא סע

 יד ןיוש ןענָאק יײז ןעו ,ןַאד ףיוא ןּבײה ןדיי ןכלעוו ,וקעציו םעד רַאפ

 =ַאּב טַײז ןייא ןופ ייז טכוז ןעמ :ןגָארטרעּבירַא טינ רעמ תושיגנ ןוא תופידר

 רעדנַא רעד ןופ ;דיתע ןרעסעּב ַא ףיוא ןגָאזוצ ןוא ןעגנונעפָאה טימ ןקיאור

 ?עגסױרַא םעד ןופ סעּכ םעד טימ ןוא המקנ רעד , טימ ייז ןעמ טקערש טַײז

 ןגעװרעד ךיז ןלעװ ןדיי יד ּבױא ,'ךעּבענ ,קלָאפ ןעמערָא דלודעג ןופ ןטריפ

 .ייתולװע ערעייז ןגעװ דנַאלסיױא ןיא ןעַײרש
 ףיז ןקערש ןוא עגַאל יד יװ ַײס רעּבָא ןענעק ןדיי עשידנעלסיוא יד

 !טלעװ יד טכליהרַאפ סָאװ ,וקעציו ַא ףיוא עקַאט ןּבױה ןוא טינ |

 ּביױא ,םָארגָאּפ ַא טימ ןקערש ןדיי עטגלָאפרַאפ יד ןָא ןעמ טּבייה ןַאד

 ףדיי עשידנעלסיוא יד ןופ ןעגנוקידלושַאּב יד ןענעקײלּפָא טינ ןלעװ יז

 רעשידיײ רענעקַארשרעד רעוװיאַאנ ַא סיֹורַא ללּברעד טגנירּפש ןטלעז טינ

 יז לַאמלה, ,ןדיי עשידנעלסיוא יד וצ תועיבּת ןוא תונעט טימ "רעייטשרָאפ,

 .י?1 הכולמ רעטקידלושַאּב רעד ןופ םינינע עטסקיגײװעניא יד ןיא ךיז ןשימ

 .י!ןייּב ןוא ןייטש ּפִצ ,ןעּבענ ,דיי רענעקָארשרעד ַאזַא טנקייל ַײּברעד
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 עשיטימעסיטנַא ןַא םײה רעד ןיא ךיז ַײּב טריפ סָאװ ,הכולמ ַא ןעוו

 םרָאפ זיא סע רעכלעוו ןיא דנַאלסױא ןופ דסח םוצ ןעמוקנָא ןומ ,קיטילָאּפ

 טינ הלילחו:סח ןדיי בילוצ לָאז יז ,ארומ ,ךיז טײטשרַאפ ,יּברעד טָאה ןוא

 טַײצ רעקיטינ רעד ףיוא תוחוּכ עלַא טימ יז טכוז - ,ןרעו טלכיורטשעג

 עשידיײי עכעלטע ךעלנייװעג רעטנוא טפרַאװ יז :ןדיי עריא ןקיטיגרנפ וצ

 עקניניילק ןדיי עריא טכַאמ יז ,סנדרָא עכיוה ,סעקיגתיפי:המ בורייּפ-לע ,רעגריב

 רעצנַאג רעד ןיא רעדליּפעג ןוא שער א טימ סיוא סע טקױּפ ןוא ךעלהחנה

 רעד ןיא ןדיי ןופ עגַאל יד זַא ,ןסיורעד םוטעמוא ךיז ןלָאז ןדיי ידּכ ,טלעוו

 ,י!טרעדנעעג לַאקידַאר ןוא ןצנַאגניא טשרמולּכ ךיז טָאה הנידמ רעקיזַאד

 תמחמ ,הכולמ ַאזַא ןיא ךעלנייועג טײטשטנַא ןטנעמָאמ ענױזַא ןיא

 ;טוג טשרמולּכ טרעװ ןעמ :;?קיטילָאּפ-תוברקתה, א ,םימעט עכעלדנעטשרַאפ

 ?ןטלוק ןפיוא םיא טימ תוברקתה ןפַאש וצ טכוז ןעמ ;ןדיי םעד טימ דנַײרּפ

 ןוא ,ךיז טײטשרַאפ ,ןשימָאנָאקע ןפיוא טינ רָאנ ,טיּבעג ןשיטילָאּפ ןוא ןלער

 ?רעטָאפ סָאד; "רעטומ ןייא ןופ רעדניק, זיא ןעמ זַא ,ןדיירניײא םיא ליוו ןעמ

 רענייא ןרעטנעעגרעד ךיז ןזומ רימ, ?!רעַײט ןַײז רעגריּב עלַא ךָאד זומ דנַאל

 ןקידנעטשרַאפ ןוא ןרעדנַא םעד רענײא ןייטשרַאפ וצ ידּכ ,ןרעדנא םעד ֹוצ

 .ו"זַאא ו"זַאא "ךיז ןשיוװצ ךיז

 עכעלטּפַאשלעזעג ךרוד ךעלניײװעג טריפעג טרעװ קיטילָאּפ:תוברקתה יד

 ?ָאמ ןקיטיונ םעד ןיא טקורעגסױרַא ןוא טריריּפסניא ןרעװ עכלעוו ,םינקסע

 ...רעּבָאהטכַאמ עשיטילָאּפ עקידנעייטש ןטָאש ןיא יד ןרוד טנעמ
 .רָאפ עטסכעה יד ןריפ ןטנעמַאמ עשיטילָאּפ עקיטכיוװ סרעדגוזַאּב ןיא

 וצ סע טײיג ןַאד ,קיטילָאּפ:תוברקתה ַאזַא ןפָא ןײלַא טכַאמ רעד ןופ רעייטש

 ַא רעײטשרַאפ עשידיי טימ םענייאגיא סיוא טעּברַא ןעמ :קידבוט:םוי רעייז

 םידדצ עדייב ןשיווצ ;ןדיי רַאפ "ןעמרָאפער ןופ םַארגָארּפ, ןטשרמולּכ ןצנַאג

 ןעמ ...זיִּב טרעיודעג ץלַא סָאד ."אדָאגוא,--ךַאמּפָא:םולש ַא ןסָאלשעג טרעוו

 ?תוברקתה עלַא יד ןרעװ ןַאד ...טינ ןדיי םעד ןיוש ףרַאד ןעמ זַא ,טניימ

 רעשירָאטסיה, רעד ,.,זיּב ,לטובמו לטּב ס"אדָאגוא, עלַא יד ןוא סעקיטילַאּפ

 ןָא ךיז טּבײה דַארַאקסַאמ רעשיטילָאּפ רעד ןוא רעּביא ךיז טרזח "טנעמָאמ
 ,נסָאדנופ

 יד ךיז טָאה ןלױּפ ,םענענַאטשעגּפױא ? םיתמה = תיחּת ,םעַײנ םעד ןיא

 ןוא ,ןסערק יד ףיוא רקיע רעד טריפעג טַײצ וצ טַײצ ןופ ק'טילָאּפ:תוברקתה

 ןעמ ןלױּפ טימ גנוקינייאראפ סעמעוו ףיוא ,טנַאק רענליוו ןיא רעדנוזַאּב ץנַאג

 סָאד ,ךיז טייטשרַאפ ( ...ןזָאלּבעג ךיז ןוא טקוקעג םורק עּפָארײא ןיא טָאה
 רעּבירעד ןוא וקעציו ןשידיי ַא רַאפ טַאהעג ארומ קרַאטש ןעמ טָאה ָאד

 .228 ןוא 227 ,221 ,ז "םערוטש ןיא , עז (*
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 טצונעגסיוא ןּבָאה סָאװ ,רעיײטשרָאפ עשידיי יד טימ ,זנוא טימ ךיז ןעמ טָאה

 ...טנכערעג רעיײז ,עגַאל עשיטילָאּפ עקיטרַאנגײא ענעפַאשעג עקיזָאד יד
 עטצעל יד רַאפ ,תוחּפה:לכל ,ךיז טָאה ןעמ ואװ ,ענליוו ןיא ,זנוא ַײּב

 ןיא העּפשה רעשיטילַאּפ רעזנוא טימ רעקיניײװרעמ ןענעכער טזומעג ,רָאי 0

 ,יו ,טפַאשלעזעג רעשילױּפ רעד ןופ רעייטשרָאפ עסיוועג ךיז ןגעלפ ,טנַאק

 ?װָאקנַאי וַאלסעשט רעלעטשטפירש רעטסואווַאּב רענעּברָאטשרַאפ רעד ,לשמל

 ?תוברקתה ןגעװ טַײצ וצ טַײצ ןופ זנוא וצ ךיז ןדנעװ -- ערעדנַא ןוא יקס
 ןוא ןקַאילָאּפ קיסַײרד -- קיצנַאװצ ןשטנעמ ַא ,ךיז ןגעלפ רימ .ןעגנולמַאזרַאּפ

 ןייש יײיװצ רעדָא טנװָא ןייא ןגעלפ ,זנוא ןופ ןצימע ַײּב ןּביילקפיונוצ ,ןדיי

 ..?ןסעגרַאפ ןינע ןצנַאג םעד ןָא םעדכָאנ ןוא ןעגנערּברַאפ

 עשידיי עקיטכיוו ר עצנַאג ַא טלעטשעגסױרַא ןָא ּבײהנָא ןופ ןּבָאה רימ

 ןלעװ ייז בוא ,עכלעװ ,ןעגנורעדָאפ עלערוטלוק = לַאנָאיצַאנ ןוא עשימָאנָאקע

 ?נסקַאװ קידנעטש ַא ןוא רעתמא ןַא וצ ןריפרעד ןזומ ,ןרעװ טליפרעד רָאנ

 :ַאּב קלָאפ ןייא ואוו ,הביבס ַא ןיא .ןדיי דצמ תוברקתה רעקיטכירפיוא רעקיד

 רַאפ טרָא ןיײק ָאטשינ זיא ,קלָאפ ןרעדנַא םעד טקירדרעטנוא ןוא טהלווע

 | ! תוברקתה

 עכלעוו ,טנַאק רעזנוא ןיא ,ןבורּפ-תוברקתה עלַא יד ןּבָאה ןתמארעדניא
 :ָאּפ עוויטַאטירָאטױא ןוא ענעעזעגנָא דצמ ןרָאװעג טכַאמעג קידנעטש ןענַײז

 -ןקַאילַאּפ רַאפ ןוא טַאהעג טינ טרעװ ןקידתושממ םוש ןייק ןדיי רַאפ ,ןקַאיל

 ..!דנַאלסױא רַאפ -- טרעװ ןקידנעײגרעּביארָאפ ַא
 עשיטילָאּפ ןוא ןרוטקנוינָאק עשימָאנָאקע עשידנעלסיוא עקידנטַײּב ךיז יד

 :ָאּפ?תוברקתה רעד ןופ הּביס עקיצנייא יד ןעוועג טינ ןענַײז סעיצַאלעטסנָאק

 .טַײצ וצ טַײצ ןופ ןגעלפ ןרָאטקַאפ עטנעטעּפמָאק עשיליוּפ יד עכלעװ ,קיטיל

 יד רַאפ ןוא ,הּביס ַא ךָאנ ןעװעג זיא סע ;ןליױּפ ןיא ןדיי ןגיילרָאפ ןבורּפ

 טַײצ וצ טַײצ ןופ יז טָאה עכלעװ ,עקיטכיװ ַא רעייז רעּבָאהטכַאמ עשיליוּפ
 זיא הּביס עקיזָאד יד .ןדיי טימ ליּפש:תוברקתה יד ןרינעצסניא וצ ןּבירטעג

 וצ טינ ןַײרק עשילױּפ עטײרּב רעייז דצמ ןּבערטש םעד ןיא ןענַאטשַאּב

 ןיא רעקלעפ :םיטועימ עלַא ןופ גנוקינײארַאפ ַא וצ ןזָאלרעד

 ,חוּכ ןסױרג ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ יז ןּבָאה עטקינײארַאפ לַײװ ,ןליוּפ

 יוװ ,גנירג ץנַאג ןרעדנַא םעד ךָאנ םענייא יײז ןעמ טָאה עטלקערּבעצ תעשּב

 ןשימיור ןטלַא םעד ךָאנ ...ןרטּפ טנָאקעג ,תוחּפה:לכל ,טניימעג טָאה ןעמ
 ,12019146 63 1חממ6ז8!  :טּפעצער ןשיטסיניװָאש

 ,ןדיי קָאלּב:םיטועימ םעד ןופ ןטַײרוצּפָא טבערטשעג ןעמ טָאה לּכ:םדוק

 םעד ןופ לייט ןטסקידהנּכס םעד סלַא טכַארטַאּב בורייּפ:לע טָאה ןעמ עכלעוו

 ןכַאװשּפָא טלָאװעג רָאנ טינ ןעמ טָאה ןדיי ןסַײרּפָא םעד טימ ,קָאלּב ןקיזָאד

 רַאפ רעכעלגנעגוצ ןדיי יד ןכַאמ לּכ:םדוק ךיוא רָאנ ,קָאלּב = םיטועימ םעד
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 רעד .עיצַאלימיסַא : ךחרּכ :לעּב רעשיליוּפ רעד רַאפ רעדָא עיצַאזינָאלָאּפ רעד
 ןַא ןרעװ ןפַאשַאּב לָאז אפוג ןדיי ןופ סָאד ,ןירעד ןענַאטשַאּב זיא ןַאלּפ
 יד ןיפ לייט ַא תוחּפה: ;טב ךיז ןיא ןקינײארַאפ לָאז סָאװ ,ןרעק:עיצַאלימיסַא
 רעכעלטיא רַאפ קידנעטש םיערוּכ ןלַאפ עכלעוו ,ןדיי עטעדליּבעג ןוא עכַײר
 ןשיליּפ םעד טימ ךעלעטפעשעג עקניטוג ַײּברעד ןכַאמ יז לַײװ ,גנוריגער
 :ַאב ןּבָאה "ןּביולג סהשמ ןופ ןקַאילָאּפ עטרעעג, עקיזָאד יד וצ .םזיטָארטַאּפ
 לצװ רַאּפ ןדיי עלַאקירע לק יד ןופ תוחומ ערעטסניפ יד ןייטשוצ טפרַאד
 ..אתוכלמ רעכעלטיא וצ טסַאּפעגוצ ךיוא ןיא "אניד אתוכלמד אניד עכ

 ,ןריי עלַאקירעלק יד ןוא עטרילימיסַא יד ,ןטנעמעלע יײװצ עקיזָאד יד
 טַאװעג טָאה ןעמ ןכלעװ ,ןילק ןלַאנָאיצַאנײטנַא םעד רָאפ ךיז טימ ןלעטש
 ןקאהוצנַײרַא ףיט ןזייּב טימ רעדָא ןטוג טימ העדּב םויה:דע ךָאנ טָאה ןעמ ןוא
 ןופ ףוס:ל2:ףוס ןכַאמ ןוא םיא ןכערּב ,טנָארפ ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד ןיא
 סָאװ ,דרַאגנַאװַא ןשילױּפ ַא ןסערק יד ףיוא ןסַאמ עשידיי עטרילימיסַא יד
 לָאצ עניילק וצ יד ןרעסערגרַאפ--טַײז ןייא ןופ ןקַאילָאּפ טימ םענייאניא לָאז
 ןקילײטַאּב שיגרענע ךיז - טַײז רעדנַא רעד ןופ ןוא ,ןסערק יד ףיוא ןקַאילַאּמ
 ?ןײרַא ,ןסערק יד ףיוא םיטועימ ערעדנַא ןופ עיצַאזינָאלָאּפ:סגנַאװצ רעד ןיא
 2יַארקוא רעד ןוא רעמַאה ןשיליוּפ םעד ןשיװצ ןדיי ןפוא ןַאזַא ףיוא קידנעיצ
 ...עלדַאװַאק רעשיװטיל:שיסווסַײװ:שינ

 טסינַאיגעל רעשידיי רעד טכַאמעג טָאה תוברקתה ןופ בורּפ ןטצעל םעד
 :רָאפ ַא טימ קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ ןעמוקעג רימ וצ זיא רעכלעוו ,ם-סָאמ:
 ביותר רעדיװ שטיװעקשטַאר .לֹװ 'ה עדָאװעיָאװ רענליוו םעד ןופ גָאלש
 צ ןטעּבעג ךימ טָאה ןעמ ,.,"גנורעטנעעגרעד, ןופ עיצקַא עשיליוּפ:שידי ַא
 טרעפטנעעג ךלַאַּב ּבָאה ךיא .עסערּפ רעװעשרַאװ רעד ןיא הבושּת א ןּבעג
 קידנקיטעטשַאּב ,ּבָאה ךיא ןאו ,טנַײה, ןיא לקיטרַא ןפרַאש ַא טימ ףיורעד
 רעשידישיליוט ַא וצ גנובערטש ןוא טַײקטײרג עשידיי עקידנעטש יד
 ןעוו ,עכלעװ ,ןעגנורעדָאפ עשידיי עלַאמינימ יד טריזיצערּפ יונעג ,תוברקתה
 רַאפ דוסי ןטסעפ ַא ןפַאש טנָאקעג ןטלָאװ ,ןרעװ טקידירּפַאּב ךַײלג ןלָאז יז

 :ךעש ַא רָאנ ,ןדיי ,זנוא רַאפ תוברקתה ןימ אזַא זיא םעד ןָא ! קיטילָאּפ אזַא -
 :רָאפ עשלַאפ ענעשטנואוועג=ןייק:טינ ואווצעגרע טּפַאש עכלעוו ,ליּפש עכעל
 טימרעד ...ןעגנואיצַאּב עשידיי:שיליוּפ ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגעוװ ןעגנולעטש
 טנַאק רעגליוו ןראפ קיטילָאּפ:תו ברקתה ַא ןופ הפוקּת יד עלַײװרעד ךיז טָאה
 ,טקידנעראפ

 :נעגעק טינ ,ןסערק יד ףיוא טכַאמ רעקיטרָא רעד ןופ ןזַײרק עסיוועג
 צלַאנָאיצַאנ יד טימ-רעייטשרָאּפ עשידיי עתמא יד טימ "ךיז ןדיירּפיונוצ, קיד

 ןוא עטרילימיסַא ףיוא ןטַײּברַאפ וצ ייז היטנ ַא ןזַײװּוצסױרַא ןָא ןּביוה ,ןדיי
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 ײֹזַא טינ שארּב ןצעזקעװא הרירּב:תילּב ליו ןעמ עכלעוו ,ןדיי עלַאקירעלק

 .טכַאמ רעד דצמ ןּפוטשרעטנוא ךרוד יװ ,ןלָאװ ךרוד

 ףקיבײװעניא רעדָא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ םויה:רדס ןפיוא ןעוו
 םעד ןופ ףליה יד ואוו ,םינינע עקיטכיװ:סרעדנוזַאּב ןעייטש קיטילָאּפ רעטס

 עסטױױרג ַא רעײז טליּפש העּפשה רעשידיי רעד ןופ רעדָא לַאטיּפַאק ןשידיי

 =ַאמָאלּפיד ,טגָאזעג רעסעּב ,רעדָא ,עשיטילָאּפ עסיוװעג ןופ טרעװ ןַאד-- ,עלָאר

 =ַאדָאגוא יד רעדָא ,'גנוקידנעטשרַאפ יד, טקורעגסױרַא ןזַײרק:טכַאמ עשיט

 ךוא רעקידשער ,רעזעּפמָאּפ טרישזנַארַא טרעװ עכלעװ ,ןדיי טימ ליּפש

 ,ליּפש?תוברקתה עטושּפ יד יו ,רעלופטקעפע

 ןוא ןליוּפ ןיא ןה ןדיי זַא ,ןויער ןשלַאפ:דנורג םעד ןופ קידנעיײגסיורצ

 =ירעד קידנּבָאה ארומ ןוא ,ןליוּפ וצ ךעלדנַײּפ ךיז ןעמענַצּב ץראל:ץוחמ ןה

 וצ האנש עטשרמולּכ עקיזָאד יד לָאז העש:לרוג רערעװש ַא ןיא סָאד ,רעּב

 - ,הכולמ רעשיליוּפ רעד ןדָאש ןסיורג וצ ןייק הלילחו:סח ןעגנערּב טינ ןלױּפ

 ןטלַאה ןוא האנש עטשרמולּכ עקיזָאד יד ןכַאװשוצּפָא רעקיטילָאּפ עסיוועג ןכוז

 :רַאּפ ,ןַאד ;ןײגרעּבירַא טעװ טנעמָאמ רעקידהנּכס רעד ..,זיּב ,םיוצ ןיא יז

 זיא ןעמ ואוו ,ירדנ:לּכ ןשיטימעסיטנַא םעד ןדיי טימ ןעמ טגָאז ,ךיז טייטש

 ...תוחטבה ןוא תומרח ,םירוסאו םירדנ עקידרעירפ עלַא לטבמ

 עלַאיָאל רָאנ טינ ,טסואװַאּב יװ ,ןדיי עשיליוּפ יד ןענַײז ןתמארעדניא

 ןדנילּב םעד ַײּב רעּבָא ;ןטָאירטַאּפ עשילױוּפ עטוג ךיוא רָאנ ,דנַאל ןופ רעגריּב

 זיא ןלױּפ וצ האנש רעשידיי ןיא ןקַאילַאּפ ךס ַא ןופ ןּבױלג ןשירַאנ ןוא

 קַאז ןיא ןרָאנוצנַײרַא יז ןעמ טכוז ןטַײצ ערעװש ןיא סָאד ,ךעלריטַאנ ץנַאג

 עשימָאק ַא ךיז טמוקַאּב ןַאד .תוחטבה עקיטשינ ללכּב רעדָא עשלַאפ טימ

 לײט ַא טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפ דנַאל ןופ גנוריגער יד סָאד ,עגַאל

 ליװ ןעמ רעכלעוו טימ ,הכולמ רעכעלדנַײפ רעדמערפ ַא טימ יװ ,רעגריּב
 . .,!דנַאטשליטשנּפָאװ ןימ ַא -- רעדָא ,ַאדָאגוא ןַא ,"גנוקידנעטשרַאּפ, ַא ןסילש

 ןשידנעלסיוא ןַא וצ לּכ:םדוק גנוריגער יד ךיז טעדנעװ טּפָא רעייז

 ערייּב יד ןעגנערּבפיוננוצ ףרַאד רעכלעוװ ,ןָאזרעּפ רעטירד ַא וצ יװ ,ןדיי

 ירעלטימרַאפ ַא ייז ַײּב ןַײז ןוא ,םידדצ

 =רושז עשידיי עטסואװַאּב בור:יּפילע ,רעלטימרַאפ עקיזָאד יד ןשיװצ

 ,ןלטּב ַא ףױא ןפערטנָא ןטלעז טינ ןעמ ןָאק ,םינקסע ללכּב ןוא ןטסילַאנ

 ןשיװצ ץנַאט:זגורּב ןימ ַא סלַא הלאש עשידיי עצנַאג יד ףיוא:טסַאפ רעכלעוו

 .י!שינעײטשרַאפסימ .,..ַא תמחמ ןדיי:טינ ןוא ןדיי
 ,"רעײטשרָאּפ , ײװצ טַאהעג רימ ןּבָאה םייס ןטײװצ ןופ טַײצ .רעד רַאפ

 :נעטשרַאפ, ַא וצ "ךוסכס ןשידיי:שילױּפ , םעד ןריפרעד טבורּפעג ןּבָאה סָאװ

 {םייס ןטייװצ ןופ ּביוהנָא ןיא רָאג עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא רענייא :"גנוקיד

 ,זיא רעכלעוו ,טסילַאנרושז רעשטַײד :שידיי רעטסואוװַאּב ַא ןעװעג זיא סָאד
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 שגונּב טקנוּפדנַאטש ןקידתונלטּב ןטנָאמרעד םעד ףיוא ןענַאטשעג ,ךיז טכוד

 עשידיי יד ,גיסָאנ דערפלא 'ה ןעוװעג זיא סָאד ;"ךוסכס ןשידיי:שיליוּפ , םעד

 ןוא ןדיי סָאד ,קידנטלַאה ,ןעמונעגפיוא ךעלדנַײרפ טינ םיא טָאה ?ָאלָאק;

 ןיילא ןוומ ןוא ןענעק ייז סָאד-ןוא רעלטימרַאפ ןיא טינ ךיז ןקיטיונ ןקַאילָאּפ

 ךופ ןבורּפ ענעגנולעג ןַײק טינ עלַא !ךיז ןקידנעטשרַאפ ןיא ןדיירפיונוצ
 טקידגערַאפ ךיז ןּבָאה "גנוקידנעטשרַאּפ , עשידיי;שיליוּפ ַא ןפַאש וצ גיסאנ 'ה

 ,,!טשינרָאג טינ

 םעד ןיא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןדַאלעגנַײא ןעוועג זיא רעטייווצ רעד

 ן"טסַאג ןַײז, סלָא ,יקסבישקס רעטסיגימיןרעסיוא ןשילוּפ םעד ךרוד רָאי 35

 25 ןקסע ןוא טסיצילּבוּפ רעשידיי רעטסואװַאּב רעײז רעד ןעװעג זיא סָאד

 .ףלָאװ ןעיס
 וצ ןרָאװעג ןדַאלעגנַײא זיא ףלָאװ ןעוו -- 1925 ינוי - טנעמָאמ רעד

 ךעװעג זיא ,ןדיי עשיליוּפ יד ןוא גנוריגער סיקסּבַארג ןשיוװצ ןעלטימרַאפ |

 רעד .טּבעלעגרעּביא טָאה ןליוּפ עַײנ סָאד עכלעוו ,עטסרעוװש יד ןופ רעגייא

 רעייז ןעװעג ןַאד זיא סיזיוק רעלעיצנַאניּפ רעד רעמכָאנ ןוא רעשימָאנָאקע

 קראטש ןעוװעג זיא ןלױּפ ןופ עיצקודָארּפ יד ןוא עיצמוסנָאק יד :טפרַאשרַאפ

 טנַאלַאּב :סלדנַאה רעד ;ןסקאװעג רדסּכ זיא טַײקיזָאלסטעּברַא יד }  ןלַאפעג

 ךעלטגדרָארעסױא ןעװעג ןיא טידערק רעד ;רעװיסַאּפ ץלַא ןרָאװעג זיא

 ףדסּכ ןטלַאהעג טָאה תורקי רעד ןרעכיוה ַא רעײז סופ:ןניצ רעד ןּפַאנק

 פאפ ןוא ןלאער:טינ ַא רַאפ טעשודויּב םעד קידנכַאמ ,ןסקַאװ ןייא ןיא

 ןופ טעטיליּבַאטס רעד רעמ ץלַא ,העטַײװ סָאװ ,קידנע ָאר ד

 =בולעגמוא ןצ ןוא רערעווש וצ רעד .טלקַאוװעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,טָאלז םע ד

 םעד גנורעקלעפַאב רעד ןופ טרעַײטשעגסױרַא טָאה סערּפ:רעַײטש רעטרעּפ

 :ניא רעַײנ ַא ןופ עּפָארטסַאטַאק יד ,לַאטיּפַאק ןכעלגעװַאּב ןופ טשער ןסצעל

 =ָאקָע סיקסבארג ןופ ץעזנָא רעד ןוא טנעָאג רָאג טקורעגוצ ףיז טָאה עיצאלפ

 {",רָאלק ןעמעלַא ראפ ןרָאװעג ןיוש זיא קיטילָאּפ רעלעיצנַאניפ ןוא רעשימָאנ

 יג עקירעמַא ןיא האוולה עסיורג עשידנעלסיוא ןָא זיא עגַאל ַאזַא ַײּב

 ,עטָאלּב ַא ןופ זיא סע יװ ךיז ןעװעטַארוצסױרַא לטימ רעקיצנייא רעד ןעוו

 רעשילַאקיזיר קרַאטש ןוא רעטסקינייװעניא רעטכעלש ַא תמחמ ,זיא ןעמ ואוו

 טנַאקעג טינ טָאה ןעמ ןענַאװנופ ןוא ,.,.,ןכָארקרַאפ ,קיטילָאּפ רעכעלרעסיוא

 ..,ןכירקסורַא תוחוּכ ענעגייא טימ

 םורָאפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ףיוא עגַאל עשיליופ יד זיא רעסטַײװ

 עשילױוּפ יד ןרילוגער ןגעװ עגַארפ יד :עקידלגיופ ןײק טינ ןעװעג ךיוא

 .עשיױיי ראפ טידערק ןפַאׂש וצ יקסנישקס 'ה םעד טגָאזעגוצ ןּבָאה לָאז ףלָאװ ןעיסול (*
 ,ןליײּפ ןיא ןדי ראפ תוחנה ןרעװ טכַאמעג ןלעװ סע ּביוא ,דנַאלגנע ןיא ןלױּפ ןופ םירחוס
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 ןופ םויה:רדס ןפיוא ןעמיוװשפיורַא טנעקעג עלַײװ עלַא טָאה ןצענערג : חרזמ

 רעטצעל רעד ןופ ךיז ןעמענַאּב סָאד ןוא גנומיטש יד ,עגיל + רעקלעפ רעד
 .עטוג סקירעּביא ןייק טינ ןעוװעג ןענייז ןלוּפ וצ ללכּב

 ?נוא ןסירעגנַײרַא חטש ןטיײירּב ַא ףיוא ןטעװָאס יד ךיז ןּבָאה עניכ ןיא

 ןּביױוהעגנָא ןוא "לַארענעג ןכעלטסירק, ןשיזעניכ םעד ןופ דליש םעד רעט

 ָאד ןליוּפ טָאה רשפא ...גהנמ ןוא הטיש רעיײז ךָאנ ןעװעּתיּבה:לעּב וצ

 הּכמ ַא סלַא ,ַאַּאי ןוא ךיירקנַארפ ,עקירעמַא ,דנַאלגנע ןפלעה טנָאקעג
 ,.,?ןטעװָאס יד ַײּב ודיצמ:

 חילש ַא ןקיש וצ גנוריגער עשיליוּפ יד ןעגנואווצעג טָאה ץלַא סָאד
 טעװ הרצ:תע ַאזַא ןיא זַא ,טפָאהעג ליפ טָאה ןעמ ואוו ,עקירעמַא ןייק דחוימ
 טָאה ןעמ ןכלעװ ןגעװו ,ןלױּפ ןצ ליפעגטימ עשינַאקירעמַא סָאד ןפורּפָא ךיז

 ,..ןלױּפ ןיא טערוַאטסעג קרַאטש ךיִז

 ,יקסנישקס ףָארג ,רעטסינימ:ןרעסיוא רעד ןעוועג זיא דחוימ חילש רעד
 ןליוּפ ןכלעװ ,רעטסינימ *ןרעסיוא רעטסנעעזרָאלק ןוא רעטסטעדליּבעג רעד

 ?ןרעסיוא רעקידנעטשּבלעז רעקיצנייא רעד ןוא ,טַאהעג ללכּב טציא זיּב טָאה

 ...תעגושמ:תולדג ןופ ןטילעג טינ טָאה סָאװ ,רעטסינימ-

 וצ ןכַאמ טזומעג טָאה ןעמ עכלעװ ,תונכה עטסקיטיונ יד ןופ ענייא

 העּפשה עשידיי יד ואוו ,עקירעמַא ןייק רעטסיגימ ןשילױוּפ .םעד ןופהעיסנ רעד

 ןדיי עשיליוּפ יד טימ ןכַאמ םולש-ןעװעג זיא -- ,עשּפיה ַא רעייז ןעוועג זיא

 .רעדירב עשינַאקירעמַא ערעייז טימ ךיז ןדנַײרּפַאּב ןוא
 ."ןדיי טימ אדָאגוא ןַא ןכַאמ וצ , ןיער רעד ןענַאטשטנַא זיא ןענַאדנופ

 .ףלָאװ ןעיסול 'ה רעד ,טגָאזעג יװ ,ןַײז טפרַאדַאּב טָאה רעלטימרַאפ רעד

 טינ ןָא ּבײהנָא ןופ טָאה טּפַאשרעיײטשרָאפ עשירַאטנעמַאלרַאּפ עשידיי יד

 ןיא ײרעלטימרַאפ יד קידנטלַאה ,ללכּב רעלטימרַאפ ַא ףיוא ןעװעג םיּכסמ

 רעּבירעד .ךַאז עכעלדעש ַא וליפֲא ןוא עקירעּביא ןַא רַאפ ןינע ןקיטכיוװ ַאזַא
 ןופ ןָאזרעּפ רעד ןגעק טשינרָאג טָאה ןעמ םגה זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא

 ןופ טינ ןרעװ ןעמונעגפיוא טינ לעיציפַא ךָאד רע טעװ ,ללכּב ףלָאװ 'ה

 ךיוא טָאה עסערּפ עשידיי יד ."ָאלַאק; ןופ םוידיזערּפ ןופ טינ ןוא םונעלּפ

 ...גנושימנַײרַא רענעטעּבעג:טינ רעד טימ טַײקנדירפוצ:טינ ריא טגָאזעגסױרַא;

 ,טשרמולּכ ,זיא רע :ןייּב ןוא ןייטש ןענעקיײלּפָא טבורּפעג טָאה ףלָאװ 'ה

 ףַארג םעד וצ טסַאג וצ ןעמוקעג לַאפוצ:יּפ-לע זיא ;טינ רעלטימרַאפ ןייק

 יו טָאה רע .ח"זַאא ,..גנַאל ןופ ןיוש ךיז ןעק רע ןעמעוװ טימ ,יקסנישקס
 אצוי:לעוּפ רעד ,ןָאהט ןוא ךַײר 'ה יד "דנַײרפ עטוג עטלַא; ענַײז טריטיז
 סָאד ןעוועג זיא געט 10-8 ןופ ךשמ ןיא דיר ?עטַאװירּפ  עקיזָאד יד ןופ
 =ַא ט ס ןוא יקסנישקס ןרָאטסינימ יד טימ ןרעה עטנַאמרעד יד ןעגנערּבפיונוצ

 =עגסיוא ןעגנוציז ע מ יי ה ע ג ייר ַא ןיא ןּבָאה עכלעװ .יקסּבַארג װַאלסינ
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 *ַאלָאק, רעד ךרוד ןרעװ טריציפיטַאר טזומעג ןדיי ןופ טָאה םַארגָארּפ עקיזָאד יד

 ,םייס םעד ךרוד - לעוטנעוװע ,טַאר = ןרָאטסינימ םעד ךרוד ןקַאילָאּפ ןופ ןוא

 רעַײנ רעד ןעװעג זיא "אדָאגוא, רעצנַאג רעד ןופ רעכַאמ:טּפױה רעד

 רוַאלסידַאלװ 'ה ןופ רעדורּב ַא ,יקסּבַארג װַאלסינַאטס 'ה רעטסיגימ:סגנודליּב

 ךַא טימ קיצכעז רָאי ַא ןופ ןַאמ רעקיטפערק ַא ןעװעג ןיא סָאד ,יקסּבַארג

 "ד זַא טינ ןלַאפּפױא ןגעלפ סע ןכלעװװ ףיוא ,םינּפ ןערטיכ ןטנעגילעטניא

 טלָאה טינ ןּבָאה סָאװ ,ןגיוא ערטיכ יד יו ,סעצנָאװ עשילױּפ:טלַא עקיטלַאװג

 ןגיוא עקיזָאד יד ,ןגיוא יד ןיא רענטרַאּפ רעדָא רענגעק םעד ןקוק וצ טַאהעג
 םעד ַײּברעד קידנעלגיּפשּפָא ,ךיג ןרעקַאלפרעדנַאנַאפ ךיז טנָאקעג רעּבָא ןּבָאה

 רעגרעּבמעל ןופ רָאסעּפָארּפ ַא ,טנעמַארעּפמעט ןכעלטפַאשנדַײל ןטסקרַאטש

 סלַא ,רעטציא רע זיא ,(,ס .ּפ ,פ) טסילַאיצַאס רענעזעװעג ןוא טעטיזרעווינוא

 :ַאטשעגּפָא טינ טשינרָאג ןיא רשפא ,טסיניװָאש רעשיטַאנַאפ ןוא רענָאיצקַאער

 ףשילױּפ יד טַאהעג טנַײּפ טָאה רע .יקסװַאלסָאטויל ,סק רבח ןַײז ןופ ןענ

 ףכלעװ ,גנוקיטכערַאּבכַײלג ריא רַאפ 1921 ץרעמ 17 םעד ןופ עיצוטיטסנָאק

 ןיא ןריפוצכרוד ידּכ ,ןײגוצמורַא ןכוז ןפוא ןערטיכ ןַײז ףױא טגעלפ רע

 ףטכער יד ןופ ןוא םיטועימ יד יּבגל ןקַאילָאּפ ןופ עיצַאמערּפוס יד ןּבעל
 .עקניל יד יּבגְל סעיטרַאּפ עשילוּפ

 ןוא ןלױּפ ןופ רעקלעפ:טועימ יד האנש תילכּתּב טָאהעג טנַײפ טָאה רע

 ש :עגילעטניא רעשיליוּפ רעד ןופ לײט רעטסערג רעד בגַא יװ ,רע .ןדיי טרפּב

 ךכלעוװו טימ ,טסימ ןכעלטסניק ןימ ַא סלא םיטועימ יד טכַארטַאּב טָאה ,ללכּב

 ןופ רעדלעפ יד ןקיטסימַאּב ,"עיסימ, רעיײז קידנליפרעד ,ןזומ ןקַאילָאּפ יד

 רעדנעלדנַאר יד ןיא ,חרזמ ןיא עיסנַאּפסקע רעלַאנָאיצַאנ רעשיליופ רעד

 ,גנוגיימ רעייז ךָאנ ,ַײּברעד ןזומ ןליוּפ ןיא ןרוטלוק עשילױּפ:טינ יד .(ןסערק)

 ,,!טרילימיסַא ךחרק:לעּב רעקלעּפ יד ןוא טקיטשרעד ןרעװ קידתונמחרּבמוא
 גײרערַאנּפָא ןיא ןענַאטשַאּב זיא קיטילָאּפ סיקסּבַארג ,טס ןופ דוסי:רקיע רעד

 רעדָא רענגעק ןַײז טָאה רע ןעו ,ןסײהעג םיא ַײּב טָאה קיטילָאּפ עטוג ַא

 רעגטרַאּפ רעד ןעװ ,ןסייהעג טָאה קיטילָאּפ עטכעלש ַא ;טרַאנעגּפָא רענטרַאּפ

 ,.!טרַאנעגּפָא םיא טָאה

 סָאװ ןוא טוג זיא סָאװ, :טָאטנטָאה ַא ַײּב טגערפעג לָאמַא טָאה ןעמ
 :טרעפטנעעג רע טָאה !טכעלש ןיא

 ,יא טכעלש ;ּבַײװ יד טעבנגעג ןכש םִַײּב ּבָאה ךיא ןעוו ,זיא טוג , -
 "!בַײװ יד טעבנגעג רימ ַײּב טָאה ןכש רעד ןעוו

 לד טסַאּפעגוצ ןעוװעג ןיא לַארָאמ רעשיטָאטנעטָאה רעקיזָאד רעד וצ

 טירט ןדעי ףיוא טָאה רעכלעוו ,ןשטנעמ םעד ןופ ,יקסּבַארג ,טס ןופ קיטילָאּפ
 ,,!לַארָאמ רעכעלטסירק רעד ףיוא ןפורַאּב ךיז

 .ןקַאילַאּפ ןוא ןדיי ןשיװצ "גנוקידנעטשרַאפ ַא ןופ םַארגָארּפ עצנַאג ַא טעּברַא-
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 =סגנודליּב רעד ןופ דילגטימ רעקידנעטש סלַא ,וּתעשּב ןעוועג ןיּב ךיא ---

 יד זיא רימ רַאפ .יקסּבַארג .טס רעטסינימ םעד טימ טנַאקַאּב טוג ,עיסימָאקי

 ;רָאלק ןעװעג ןָא ּבײהנָא ןופ "אדָאגוא, רעד ןופ גנוטַײדַאּב יד ןוא הנווּכ

 לַײװ ,"ליּפש ןזייּב ַא וצ ענימ עטוג ַא ןכַאמ, טפרַאדַאּב טָאה ןעמ ...,רעּבָא

 דנַײרפ:טוג ַא ןופ רעדָא "גנוקידנעטשרַאפ , ַא ןופ גָאלשרָאפ .םעד ןפרַאװּפָא

 יי ...טרָאטעג טינ ךָאד רימ ןּבָאה ןקַאילָאּפ טימ "ןרעוו-

 ,ןָאהט ןוא ןַײר ןרעה יד טַײז רעזנוא ןופ םינּתוחמ יד ןּבָאה רעדייל

 ,ןעמוקעגרָאפ ױזַא ןינע רעצנַאג רעד זיא ײז :ןעמונעג טסנרע וצ ךַאז יד

 גנוקידנעטשרַאפ יד ;הפוקּת רעַײנ ַא ןופ ּביױהנָא ןרַאפ ןייטש ןטלָאװ רימ יו

 ?עכָאּפע ןַא רַאפ ןטלַאהעג יז ןּבָאה יקסנישקס ןוא יקסּבַארג ןרָאטסינימ יד טימ

 .י!ןעגנּואיצַאּב עשידיי:שילױּפ יד ןיא טקנופ:עדנעװ ןקידנכַאמ-

 ?ידוסּב ןטלַאהעג ּבױהנָא ןופ ןעמ טָאה ןעגנולדנַאהרעטנוא:"אדָאגוא, יד

 קידתויטרפּב ןוא ךעלדנירג ןרָאװעג ןינע רעד זיא לָאמ ןטשרע םוצ ,תודוס

 ןשיטסינויצ ןופ גנוציז רענעפורעגפיונוצ םעד ּבילוצ רעד ףיוא טדערעגמורַא

 ?טפירש םעד וצ המדקה סלַא סָאד ,ַײּברעד ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע ,טַאר:רעּביױא

 ,עיצַארַאלקעד, ַא טרעדָאּפעג רעײטשרָאפ עשידיי יד ןופ טרעוו ךַאמּפָא ןכעל

 ןלױּפ וצ ךעלדנַײרּפ ךיז ןעמענַאּב אּבהְל ףיוא ביײחתמ ךיז ןענַײז ןדיי ואוו

 ..!דנַאלסױא ןיא יא ןלוּפ ןיא יא קיטילָאּפ עשילוּפ יד ןציטשרעטנווא ןוא

 םעד ןקיטעטשַאּב ןסייה טלָאװ עיצַארעלקעד ןימ ַאזַא ןּבַײרשוצרעטנוא

 ןעלדנַײפ ןעמונַאּב ןדיי ךיז ןּבָאה רעטציא זיּב סָאד ,ןגיל ןשיטימצסיטנא

 - ,רעמ טינ ןעװעג ןסנעגַארטנָאק עדייּב ערעזנוא ךָאד ןענַײז רעטַײװ !ןלױּפ וצ

 ,סינ ןגרָאמ ןוא ָאד טנַײה ןענַײז עכלעוו ,ןרָאטסינימ יװ

 .רע סָאד ,רענױזַא ךיז ןּבַײרשּפָא ןופ ןפוא רעצנַאג רעד זיא ייּברעד

 ָאד ,תוכולמ עקידנריפ:המחלמ יײװצ ןופ דנַאטשליטשנּפָאװ ַא רַאפ רעמ טסַאּפ

 רעשיריײ רעטשרמולּכ רעד ןופ עיצמוזערּפ עסיוועג ַא ךיז רַאפ ןיוש טגיל

 | -  !ןליוּפ וצ האנש

 רעד ןופ ןטקנוּפ רעדָא "ןפַארגַארַאּפ, ןעײג "עיצַארַאלקעד , רעד ךָאנ

 םעניילק רעיײז ַא בור:יּפ:לע ןּבָאה ןטקנוּפ עקיזָאד יד ,גנוקידנעטשרַאפ

 ןוא טגָאזעגוצ ןעװעג רעירפ ןיוש ןענַײז ײז ןופ לײט ַא :טרעוו ןקידתושממ-

 עקיזָאד יד ןופ ןינּב בור רעד ןוא ןינמ בור רעד .ןרָאװעג טריפעגכרוד וליפֲא

 רַאפ שינעּבױלרעד יד יװ ,רעטקַארַאכ ןזעיגילער ַא ןגָארט תוחטבה

 :לכאמ רעד ,תּבש םוא ןּבַײרש וצ טינ ןלוש:הכולמ יד ןופ םידימלּת עשידייי

 תוליהק עזעיגילער ןגעװ רעטַײװ .װ ,זַא ןוא ןטַאדלָאס עשידיי רַאפ רשּכ

 ײיװצ) ור?גָאטנוז יד וליּפַא ,ןליוּפ ץנַאג רַאפ טערקעד:יקסדוסליּפ םעד ךָאנ

 ןכרוד ןײגכרוד ךָאנ טזומעג בגַא טָאה עכלעוו ,(גָאטגוז ןטעּברַא ןגעמ העש-

 | *י+ ויטָאמ ןזעיגילער ַא ךיוא טָאה ,םייס:
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 רעדָא ןטקנוּפ בור םעד ןופ רעטקַארַאכ רעועיגילער רעקיזָאד רעד ןיוש
 :עג ןיא סָאד לַײװ ,ןגיוא יד ןענעפע ןטסימיטּפָא עלַא טנָאקעג טָאה תוחטכה
 קיטילָאּפ:סגגוריגער רעד ןופ ויטָאמ:טייל רעד םויה:דע ךָאנ טּבַײלּב ןוא ןעוז
 עשיליופ , רעדָא ,ץוּבק רעזעיגילער ַא טשרמולּכ ךָאד ןענַײז ןדיי :ןדיי ענונב
 יד ךָאד יז ןעמוקַאּב "רעגריּב עשיליוּפ, סלַא ;"ןּביולג ס'השמ ןופ רעגריּב
 רעכלעוו ףיוא ,גנוקיטכערַאּבכַײלג עשיטילָאּפ ןוא עכעלרעגריב עטריטנאראג
 ןּביג -"ןּביױלג ס'השמ ,רָאג ךָאד טּבַײלּב ,.!ןגָאלקֲאּב טינ ךָאד ךיז ןרָאט ײז
 !טקידײלרעד ןיא ןינע רעד ןוא תוחנה עסיװעג ָאד ךַײא רימ

 טרָאװ םוצ ןעמוק וצ ןוָאלרעד טינ ןדי ןעמ ליוו ןפוא ןַאזַא ףיוא
 ;םיוא טַײקכעלגעמ יד בגַא יז ןּביג עכלעוו ,טכער עלַאנָאיצַאנ ערעיז ןגעוו
 טצרַאּבכַײלג:טינ עשיטקַאפ רע ײז טלעװ רעצנאג רעד רַאפ ןקעדוצ
 ,,!טיּבעג ןלערוטלוק ןפיוא ןה ןוא ןשימָאנָאקע ןפיוא ןח גנוקיט

 טָאה רעכלעװ ,ַאדָאגוא, רעד ןופ ןטקנוּפ 12 יד ןופ רעקיצנייא רעד
 .יסגוס  ןגעװ טקנוּפ רעד ןעוועג זיא ,;גוטַײדַאּב עשּפיה ַא ןריי רַאפ טאהעג
 רעײז ןעװעג ןיא טקנוּפ רעקיזָאד רעד ן"ןלוש:סקלָאפ עשידיי רַאפ סעיד
 ;טַאהעג טיג גנוטַײדַאּב םוש ןייק בגֲא טָאה רע סָאד ,ױזַא ,טריגַאדער טכעלש
 ?פָאצמָא:ןענָאזרעּפ , ןופ טינ ןוא "סעידיסּבוס, ןגעוװ טדער רע לַײוװ--סנטשרע
 ,ןלוש "ענכעשװָאּפ, עשילױּפ יד ןיא ךיז טריפ סָאד יװ ,הכולמ רעד דצמ
 !"עידיסבוס, ךיוא ךָאד טסײה - ןלוש עשידיי עלַא רַאפ ראי 8 יטָאלז ןייא
 ןרעװ ןגָארטעגנַײרַא טזומעג 'סעידיסּבוט , עקיזָאד יד ךָאד ןּבָאה -- סגטײװצ
 ןפוא ןַָאזַא ףיױא ןייגכרוד ןוא טעשודויב:הכולמ םעד ןיא עיציזָאּפ ַא סלָא
 ןפרָאװעגּפָא טנָאקעג ןּבָאה ייז ואוו ,ןטפַאשרעּפרעק עשירעבעגצעזעג יד ךרוד
 םעד ךרוד עקניל יד דצמ ןוא ןגעק ןעמיטש םעד ךרוד עטכער יד דצמ ןרעוו
 ייפ ןּבולק יד ןריטעלּפמָאקעד םעד ךרוד רעדָא ,ןעמיטש ןופ ךיז ןטלַאהּפָא
 ,..גנומיטשּפָא רעד

 "תוחנה, =ַאדָאגוא עטשרמולּכ עלַא יד ןדניּברַאפ סָאד טָאה רעּבָא ללכּב
 ןוא ריט דצ ןשיליוּפ םעד טנפעעג ןלױּפ וצ ךיז ןעמענַאּב ןשידיי םעד טימ
 סע :טרָאװ ןטלַאה ןופ ךיז ןעיירדוצסיוא ןוא ןּבָאה וצ הטרח ףיוא רעיוט
 ,זיא:סע:עכלעװ ןעמענרעטנוא ןלָאז ,לשמל ,ןדיי סָאד ןעװעג גונעג זיא
 םענליאניא עיצקַא עכעלטפַאשלעזעג רעדָא עשיטילָאּפ ,עקידלושמוא וליּפַא
 ןעמיטש וצ ןליפַא רעדָא ,רעקלעפ:טועימ ףשיליוּפ יד ןופ רעייטשרָאפ יד טימ
 ,,!תוחטבה ענַײז ןופ דצ ןקיזָאד םעד טַײרפַאּב טימרעד ןוא ַאדָאגוא יד ןסירעצ רעדָא טרָאװ ןטלַאהעג טינ ןּבָאה ןדיי סָאד ,ןרעלקרעד ןענָאק לָאז ַאדָאנוא רעד ןופ דצ רעשיליוּפ רעד ידּכ ,גנוריגער רעד ןגעק םייס ןיא

 עשידיי יד ןוא גנוריגער יד עכלעװ ,ןטקנוּפ 12 יד טימ תוכַײש ןיא
 יד סָאד ,ןרעװ ןּבעגעגוצ ךָאנ זומ ,טריציפיטַאר ףוס:ל3:ףוס ןּבָאה ?ָאלָאקפ
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 יװ ,רעקינײװ טינ ןעמונעגנָא ןוא טלדנַאהרעטנוא ןּבָאה ןָאהט ןוא ךַײר ןרהע

 טָאה םעד ןגעק !12 רָאנ טכעלטנפערַאפ רעּבָא טָאה גנוריגער יד !ןטקנוּפ 2

 ( !טריטסעטָארּפ ,גלָאפרעד ןָא רעּבָא ,רדסּכ ןוא ףרַאש ךַײר ר"ד
 ןפרָאװעגּפָא ןּבָאה רימ ןכלעוװ ,ןטקנוּפ עמייהעג עטשרע יד ןופ רענייא

 ןוא טכער ןעמוקַאּב ןלָאז רימ סָאד ,גָאלשרָאפ רעד ןעװעג זיא ,דחא הֹּפ

 "1 ןסילש םעח ףיא ןַײז םיּכסמ ןוא ןלוש עשיאערּבעה יד רַאפ ןעלטימ

 !שידיי ןיא ןושל:ןרעל םעד טימ ןלוש

 ןיוש יקסַּארג רעטסינימ רעד טָאה ךעלנעזרעּפ רימ סָאד ,ןגָאז זומ ךיא

 !טכַאמעג לָאמ ייווצ גָאלשרָאפ ןקיזָאד םעד רעירפ

 רעדָא שיאערּבעה רַאפ שידיי ןפיוקרַאּפ רעייטשרָאּפ ןשידיי ַא רַאפ

 טלָאװ ןעמ עכלעװ ,הריבע עגָארג ַא רָאנ טינ זיא שידי רַאפ שיאערּבעה
  םעדכָאנ לַײװ ,טַײקשירַאנ עּבָארג ַא ךיוא רָאנ ,ןַײז לחומ ןענָאק טינ לָאמניײק

 ןעמ טעװ ,תונושל ייוװצ ערעזנוא ןופ םענייא לוׂש ןיא ןבָארגַאּב טעװ ןעמ יװ

 | | ...!ןעמוקַײּב ןענעק רעגנירג ךס ַא ןטייװצ םעד ןיוש

 ןשיטסינויצ םעד ןופ ןעגנוציז עקידמערוטש עלַא ןופ אצוי;לעוּפ רעד

 זיא "עיצַארַאלקעד, יד סָאד ,רעד ןעװעג זיא "ָאלָאק , ןופ ןוא טַאררעּבױא
 .ןרָאװעג טריציפידָאמ לסיּבַא "ןטקנופ, יד ןוא ןרָאװעג טשרעדנאעגרעּביא

 . יא ןרָאװעג טריציפיטַאר גנוקידנעטשרַאפ יד זיא םרָאפ רעקיזָאד רעד ןיא

 ,גנוריגער רעד ךרוד יא ,ָאלָאק רעד ךרוד
 ךס ַא ןעװעג ןענַײז ןקַאילָאּפ ןשיװצ ךיוא רעּבָא ,ןדיי ןשיװצ רָאנ טינ |

 גנוקידנעטשרַאפ רעצנַאג רעד ןיא טריטנעירָא טכעלש ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 רעקיטכיװ ַא ןופ יװ ,ןדירפוצ קרַאטש ןעװעג ריא ןופ רעּבירעד ןענַײז ןוא

 :סיוא ךיוא ןּבָאה ןעגנוטַײצ עשיטימעסיטנַא עטכער:טסקע יד ,..,גנוכיירגרעד

 זיא יקסנישקס 'ה .ַאדָאגוא רעד טימ טַײקנדירפוצ עסיורג רעיײז טקירדעג

 וצ ,טשרמולּכ ידּכ עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא עיצַאקיפיטַאר רעד ךָאנ דלַאּב

 יד ןעמוקַאּב וצ ידּכ - רעּבָא רקיע רעד ,ןעגנוזעלרָאפ רַאּפ ַא ןטרָאד ןטלַאה

 קיטילָאּפןטױא רעשינַאקירעמַא רעד ףיוא ןַײז עיּפשמ ןוא האוולה עקיטיונ

 ,ןיז ןטנָאמרעד ןּבױא םעד ןיא

 טרעטיימורטעגסיוא לֹּכ םדוק רע טָאה ,ןעמוקעגנָא זיא רע יװ ,דלַאּב

 רעדנוזַאּב קידנריטנעצקַא ,ַאדָאגוא רעד ןגעװ עקירעמַא ץנַאג רַאפ ָאידַאר ןיא

 ןעמונעגפיוא רע טָאה ,שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ ,רעטַײװ ,?עיצַארַאלקעד, יד

 טָאה רע עכלעװ רַאפ ,ןּביױלג ס'השמ ןופ רענַאקירעמַא יד ןופ רעייטשרָאפ

 =רָאפ:עסערּפ עכלעוו ,ןגַארּפ עגידלציק ףיוא .ַאדָאגוא רעד םיחבש טגָאזעג

 ןשיטסינויצ םעד ןיא ןה ס'אירטו אלקש עגנאל ךָאנ ןוא טײצ רערעגנעל ַא ךָאנ (

 .ןרָאװעג טכעלטנפערעפ יַאדָאנוא, יד ףוס.לּכ-ףוס זיא ,יָאלָאק. ןיא ןה ןוא טצר-רעּביוא

 .1926 ,99 .מונ *טייצ , עז
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 יד טריציפיטַאר טיג םייס רעד טָאה סָאװרַאּפ, : טלעטשעג םיא ןּבָאה רעייטש
 ?"טפַאשעגּפָא טינ הריזג:עיפעצנָאק יד ןעמ טָאה סָאװרַאפ, :רעדָא ? ?ַאדָאגוא
 ,..רעפטנע ןקידנכײװסיױא:שיטַאמָאלּפיד ַא ןּבעגעג יקסגישקס 'ה טָאה--,וו .זַא ןוא

 טָאה העיסנ ןַײז ! ןעמוקעגקירוצ יקסנישקס 'ה זיא 1925 טסוגװַא ןיא
 ,טַאהעג טינ גלַאפרעד ןלעיצנַאניֿפ ןייק

 ָנֲא ,ןזַײרק עטנעטעּפמָאק יד ןופ קנואוו ַא ףיוא יװ ,ךיז טָאה דלַאּב

 "תוחנה יד ןגעק ץיצַאטיגַא עקיטלַאװג ַא עסערּפ רעשילױּפ רעד ןיא ןּביוהעג
 יד ןליפַא ןוא ,טגָאזעגוצ טשרמולּכ יז טָאה "ַאדָאגואג יד עכלעו ,ןדיי רַאפ

 טשרמולּכ לָאז טַאר:ןרָאטסינימ םַײּב עיצקעס:םיטועימ יד עכלעוװ ,"ןטקנוּפ 12,
 ,ןעגנונעדרַארַאפ עװיטַארטסינימדַא סלַא ןכעלטנפערַאפ ֹוצ ןסָאלשַאּב ןּבָאה
 טריפעגכרוד טינ שיטקַארּפ ןוא טכעלטנפערַאפ טינ לעיציפָא ךיוא ןענַײז
 ..!ןרָאװעג

 ,ךױר ַא יװ ןרָאװעג ןכָארקעצ ?ַאדָאגוא, עצנַאג יד ןיא זַײװכעלסיב

 טַײקרעטיּב עסיוװעג ַא רָאנ יו ,םשור רעדנַא ןייק ךיז רעטניה קידנזָאל טינ

 ..ןשטנעמ עוויאַאנ ַײּב גנושיוטנַא עקרַאטש ַא ןוא

 ,יקסּבַארג ,טס רעטסינימ 'ה ,סַאּפש ןצנַאג םעד ןופ רּכחמ:טּפיוה רעד

 :בעגנַײא:טינ ןטשרמולּכ םעד רַאפ תוירחא עצנַאג יד טרינעשז טינ ךיז טָאה
 טגָאזעג טָאה רע !רימ ףיוא ןפרַאװּוצּפױרַא "גנוקידנעטשרַאפ , רעד ןופ ךיז
 :ערעדנַא ןוא ןייטשּברַאפ 'ה ,ןָאהט ר"ד ,ךַײר ר"ד יװ ,ןטַאטוּפעד ערערעמ וצ
 עצנַאג יד ןסיוועג ןַײז ףױא טגָארט רעכלעװ ,שטנעמ רעקיצנײא רעד;
 טַאטּפעד רעד זיא  ,ַאדָאגוא, רעד ןופ ךיז ןּבעגנַײא טינ םעד רַאפ תוירחא
 :רַאפ עשיליוּפ:שידיי יד ןסירענּפָארַא טלַאװג טימ טָאה רע :יקסדָאגיװ ר"ד
 ,.!"גגוקידנעטש

 טנָאקעג טָאה יז ;טליפרעד בוח ריא  ןַאד ןיוש טָאה 'ַאדָאגוא, יד
 ןקנַארק ַא ןופ דלוש יד ןפרַאװּפױרַא -- ץנוק ןרעווש:טינ םעד ..!"ןײגקעװַא

 ךימ טָאה ןוא טנעקעג טוג רעטסינימ 'ה רעד טָאה - ןטנװעג ַא ףיוא ּפָאק
 .היהש:השעמ ַא ּבילוצ לזאזעל ריעש ַא רַאפ ןּבילקעגסיוא

 ביוהנָא ןופ ךיז טָאה רעכלעוו ,טַאטוּפעד רעטשרע רעד ןעוועג ןיּב ךיא
 טיג טסנרע 'ַאדָאגוא, יד רָאט ןעמ סָאד ,רַאפרעד טגָאזעגסױרַא רָאלק ןָא
 ,טרַאװרע טינ אצוי:לעוּפ ןטסנרע ןייק ריא ןופ ּבָאה ךיא !ןעמענ

 ;םױרַא 1925 רעמוז ּביֹוהֹנָא יקסּבַארג רעטסינימ רעד טָאה עלַײװרעד

 ןלוש:לטימ עטַאװירּפ עלַא ןיא סָאד ,טרעדָאפ רעכלעוו ,רַאלוקריצ ַא ןּבעגעג
 ןיא ןרעװ טנרעלעג ץטכישעג .ץנײמעגלַא ןוא עיפַארגָאעג ענײמעגלַא זומ
 ןפוא ןַאזַא ףיוא קידנלעװ ,ןָא סַאלק ןטשרע םעד ןופ ןוא ,שיליוּפ
 ןדנַאטשנגעקײטּפױה יד ןופ דומיל םעד ןלוש עטַאװירּפ ןיא ןלעטשנַײא
 !ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא
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 ןּבָאה עכלעֹוו ,םיטועימ יד ןֹופ ןפוש:לטימ יד ל:םדוק עגונ זיא סָאד

 | ,טינ ןלוש עכעלטפאשהכולמ ענייק לל3

 ַײס טרעװ עטכישעג ןוא ךַארּפש ,עיפַארגָאעג עשיליוּפ יד יװ ,תויה

 ?טינ יד ןופ ךַארּפש :רעטומ רעד רַאפ טּבַײלּב ,שילױּפ ןיא טנרעלעג יװ

 ןגעװ ..!םידומיל קינײװ רעייז ןלוש עשילױּפ : טינ יד ןיא רעדניק עשיליוּפ

 :עגּפָא ןיוש - הריזג רעד ןופ טַײקרַאּבזָאלרעד :טינ רעשיגָאגַאדעּפ רעד

 עשיליוּפ :טינ עצנַאג יד טנַאק רענליו ןיא טגערעגפיוא טָאה סָאד !טדער

 | יי יי | ,גנורעקלעפַאּב

 רערעל עשיװטיל ןוא עשידיי ,עשיסורסַײװ ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא

 שארּב לָאז ךיא סָאד ,ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא ענליוו ןיא ןטנעגילעטניא ןוא

 :ָארּפ ַא טימ ןדנעװ ךיז םינקסע:לוש ןוא ןטַאטוּפעד ןופ עיצַאגעלעד ַא ןופ

 ןטנָאמרעד םעד ןפורוצּפָא גנורעדָאפ ַא טימ ןוא רעטסינימ:סגנודליב םוצ טסעט

 ?רעטנוא ןעװעג םעד רַאפ ןיוש ןיא "ַאדָאגוא , רעד ןופ לריג רעד .רַאלוקריצ

 ,טעמתחעג
| 

 ןשינעטלעהרַאפ עטוג רעיײז ןיא ןענַאטשעג ןַאד ןיּב ךעלנעזרעּפ ךיא

 ןוא ןעגנורעדָאפ ענַײמ עלַא טגעלפ רעכלעװ ,יקסּבַארג רעטסינימ 'ה םוצ

 ףוס:לכ:ףוס ןוא רועיש ַא ןָא ןעיצרַאפ ןזעוװ:לוש ןשידיי םעד עגונּב תושקּב

 רימ טגעלפ רעטסינימ רעד .ןליפרעד ,ןסיורג ןייק טינ תמא ,יײז ןופ יט ַא

 ,"ךַאז ןַײז רַאפ ןעניוװעג טלָאװעג רעייז ךימ טָאה ןוא ןטגעמילּפמָאק ןכַאמ

 זָאד רעד וצ .ןסערק יד ףיוא םיטועימ יד ןופ עיצַאלימיסַא רעד רַאפ ,ה .ד

 וצ תוחּפה:לכל ךימ ךעלגעמ רַאפ ןטלַאהעג ,תועמשמ ,רע טָאה טַײצ רעק

 רָאנ טינ ןינע רעצנַאג רעד טָאה רימ ...טרּפ ןקיזָאד םעד ןיא ןריזילַארטײנ

 קידנדײר ,ךיא ּבָאה רעּבירעד ןוא ,קידנסױטשּפָא ןרָאװעג ךיוא זיא רָאנ ,ןסערעד

 רעפרַאש ַא ןיא ,עיצַאגעלעד רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא יקסּבַארג 'ה ןטימ

 רעצנַאג ןַײז ןגעק ןוא רַאלוקריצ ןטנָאמרעד םעד ןגעק טריטסעטָארּפ םרָאפ

 ַא ןפרָאװעג עדער ןַײמ ןיא ךָאנ ּבָאה ךיא ןעו !ללכּב קיטילָאּפ:םיטועימ

 ןרָאװעג רע זיא ,עגיל:רעקלעפ רעד וצ זיּב ןייגרעד ןָאק ןינע רעד סָאד ,זמר

 םעד ןרידיװער וצ טגָאזעגוצ ןוא טשרעהַאּב רעּבָא ךיז טָאה ; ךיז רעסיוא/

 | | .רַאלוקריצ .ןטנָאמרעד

 יד ןליפרעד ןופ ךיז ןגָאזּפָא ןַײז רַאפ דיײרסיוא ןַא קידנכוז ,רעטציא

 טימ השעמ יד טצונעגסיוא רע טָאה ,תוחטבה:סגנוקידנעטשרַאפ עטריציפיטַאר

 !רימ ףיוא ןפרָאװעגפױרַא תוירחַא עצנַאג יד ןוא רַאלוקריצ ןַײז

 :שיװטיל:שיסורסַײװ רעטנָאמרעד רעד ןופ שארּב ןעוועג ןיּב ךיא ןעו

 ןליפַא "ַאדָאגוא; עצנַאג יד ןיוש זיא ,יקסּבַארג 'ה םַײב עיצַאגעלעד רעשידיי

 סע יװ ,ןּבילּבעג ןענַײז ןדי :ךַאז עטיוט ַא ןעװעג ןשטנעמ עוויאַאנ רַאפ
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 יקסּבַארג ,טס ךיוא רעּבָא .דצ רעטרַאנעגּפָא רעד -- ןעזוצסיוארָאפ ןעוועג זיא

 | .(' ..!ןעמוקַאּב טינ טשינרָאג טָאה

 2רַאֿפ ףוס:ל7כ:ףוס סָאװ ,רעד זיא ןשטנעמ עיולש עלַא יד ןופ ףוס רעד

 רעד ויא סע ..,טַײקױלש רענעגײא רעיײז ןיא ןײלַא ךיז ייז ןרעטנָאלּפ

 .טיג ,ןעװעג יוװ ,ןּבילּברַאפ ןלוש:לטימ ןוא = ךיוה יד ןיא סוזּוָאלק סורעמונ

 יד .ןעוועג םלוע:שיערמ םעד ןגעװ טָאה ?ָאלָאק , יד סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק

 יד ןופ ?עימָאנָאטײױא; ךעד רעטניה ןטלאהַאּב ךיז ןּבָאה יקסבַארג רעדירּב

 .עשימעדַאקַא יד ןגעװ קוח; םעד ןופ 86 .טרַא רעד תעשּב ,ןלושכיוה עשיליוט

 ַא ןיא ןטנעדוטס ןעמעננָא ןופ גנוצענערגַאּב יד זַא ,שוריפּב טגָאז ?ןלוש

 .,!"רעטסינימ:סגנודליב ןופ םּכסה םעד טימ, ןעמוקרָאפ רָאנ ןָאק לושכיוה

 .טיג ןעגַײז ןלוש עשידיי רַאפ סעידיסּבוס ןוא טכער עכעלטנפע ענייק
 רַאפ ור:גָאטנוז םעד ןפַאשּפָא ןזַײװלײס ןגעװ וליפַא !ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא

 .רעַײטש ןוא עשימָאנַאקע יד טָאה ללכּב ןוא !ןעװעג טינ דייר ןייק זיא ןדיי

 "ה רעקינײרו טינ םינּפילּכ;לע ןדיי יד טקיודעג יקסּבַארג ,וװ ןופ קיטילַאּפ

 ,"אדָאגוא, רעד רַאֿפ

 ,עיציזָאּפָא רעד וצ רעּבירַא ףוס-לכ:ףוס זיא "ָאלָאק , עשידיי יד

 ןלױּפ ןיא עיפָאוטסַאטַאק עלעיסנַאניפ יד ןכָארּבעגסױא זיא לַײװרעד

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקסּבַארג ,וװ ןופ גנוריגער י7 ןפרָאװעגמוא טָאה סָאװ
 טָאה ןעמ ןעמעװ ,טסיסנַאניּפ רע שיטערָאעט רעטכעלש ןייק טינ רשפא
 טיג ןסנַאניפ עקנארק רעײז עשילױּפ יד ןריפנָא עשיטקַארּפ סָאד רעּבָא/
 סעמעוו ,יקסנישקס 'ה רעד ןעמונרַאפ טָאה טֹרָא ןַײז !ןעױרטנָא טרָאטעג
 טכַארּבעג טָאה ,ןגָאװצ עשיגָאלָאעזַארּפ עלַא ףיױא קידנקוק טינ ,גנוריגער
 .יירעײגרָאפ ןַײז יו ,רעמ טינ תומחנו תועושי ןדיי

 .לּפ הר ס ר ע ד

 עשיליופ יד ןופ טעּברַא רעצנַאג רעד ןופ לכה:ךס ַא רעטנוא רימ ןריפ
 ,ןדיי עגונּב םייס ןטײװצ ןופ טַײצ רעד רַאפ ןטּפַאשרעּפרעק עשירעּבעגצעזעג
 ךיז טמוקַאּב ,טעּברַא עקיזָאד יד ּפיז רעטכידעג ַא ךרוד וליפַא ךרוד רימ ןּפיז
 טלײטעגּפָא רעװש רָאנ ןתמארעדניא ןאק רעכלעװ ,אצוי:לעוּפ רעקיטשינ אזַא

 רעד טיג ,יקסנישקס רעטסינימ רעד טינ טָאה עקירעמַא ןיא האלה עטײװצ ןייק (*

 ןופ טפלעה עטײװצ יד וליּפַא ןוא ןעמוקַאּב טינ ,ןטיּברַאפ דלַאב םיא טָאה סָאװ ,יקטרַאנילמ "ה

 רעװש רעײז עלײװרעד ןעװעג זיא '(91 טָאטשנָא 85 ןופ סרוק ןטױל) האװלה רעטשרע רעד

 .ןעמוקַאּב וצ
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 רעד ;יקסדוסליפ לַאשרַאמ ןֹופ טערקעד:תוליהק רעד ,,!טשינרָאג ןופ ןרעוו
 !טינ ךַאז עקידתושממ ןייק רעטַײװ ןוא ץעזעג-םיטילּפ

 עשידיי יד ,רימ ןּבָאה ,ןטגָאזעגנּבױא ןצנַאג םעד ןופ ןעז וצ זיא סע יװ
 ןשיליוּפ ןיא טפמעקעגּפָא ןוא טעּברַאעגּפָא דנַאנַאכָאנ רָאי ףניפ ,רעיײטשרָאפ
 טעמּכ ןּבָאה ןוא גנוקיטכערַאּבכַײלג רעשיטקַאפ רעשידיי רעד רַאפ טנעמַאלרַצּפ
 | !ןעמוקַאּב טינ אצוי:לעוּפ ןקידתושממ םוש ןייק

 ,ןענגוצענערגצאּב עשירַאצ יד ןפַאשּפָא ןגעו טקעיָארּפ:ץעזעג םעד וליּפַא
 ןוא !ןעמונעגנַא טינ ןעמ טָאה ,עיסימָאק רעד ןופ חסונ םעד ןיא וליּפַא ןוא
 םעד טימ זַא ,גנונײמ ןַײז טגָאזעגסױרַא "טכירעג עטסכעה, סָאד טָאה רעמָאט
 ַאּבכַײלג רעד חוּכמ עיצוטיטסנָאק:ץרעמ רעד ןופ 96 .טרַא םעד ןעמעננָא
 ןעגנוצענערגַאּב עטנַאמועד יד ןענַײז-.ןלױּפ ןופ רעגריּב עלַא ןופ גנוקיטכער

 ףיורעד דלַאּב לַאנוּבירט רעוויטַארטסינימדַא רעד טָאה -.,ןרָאװעג לטּב אליממ -
 ןזומ ןוא ןרָאװעג לטּב טינ ןענַײז יז סָאד ,גנוניימ רעדנַא ןַײז טגָאזעגסױרַא
 | .ןרעוװ טּפַאשעגּפָא שירעּבעגצעזעג טשרע

 רענעטלַאהעגסיוא רעקינײװ:רעמ ןוא רעקיטַײזליפ ,רעשיגרענע רָאי ףניפ
 ןקיטשינ ַאזַא ןוי טכַארּבעג ןּבָאה רעירַאטנעמַאלרַאּפ עשידיי ןופ טעּברַא
 | ! אצוי:לעוּפ

 :רַאפ קידנעטש :ערעװש ַא תמאּב זיא טַאטוּפעד ַא ןופ טעּברַא יד ןוא

 ןוא גנונַאּפש עזעװרעג ַא קידנעטש ;טשינרָאג טעמּכ טוט רע םגה ,ןעמונ
 ,טעּברַא ןַא ללכּב זיא סָאד .,,ליפעג:תוירחַא ןופ קורד רעקידנעטש א ;גנוגערפיוא
 - רעקיטשינ ךרע יפל ַא ַײּב עיגרענע ןופ םוכס ןקידלַאװג ַא טכױרּברַאפ סָאװ
 - .יטעטיוװיטקודָארּפ

 ;םַאזנייא ןופ ליפעג סָאד וצ וצרעד ךָאנ טמוק טַאטוּפעד ןשידיי ַא ַײּב
 :אֹּב יד ןוא ,ןּבעל ןיא ללכּב יו ,טנעמַאלרַאּפ ןיא טַײקטרילָאזיא ןוא טַײק

 ַײּב ןקרעמ ךיז טזָאל עכלעװ ,ןדיי וצ האנש עטסואוַאּבמוא רעֹדָא עטסּואװ
 .ירעירַאטנעמַאלרַאּפ עשידיי:טינ בור ןטסערג םעד

 רַאּפ ןיא ןינע ןשידיי ַא ןציש וצ רעירַאטנעמַאלרַאּפ רעשידיי ַא טָאה
 ,גָאט רעד יװ ,רערָאלק ַא ןוא רעקידרשוי ַא ןַײז ןינע רעד געמ ,טנעמַאל
 לַײװ ,ןלַאפכרוד סואימ טינ טעװ רע זַא ,רעכיז ןַײז טינ לָאמנײק רע ןָאק
 -אּב יד רָאנ ,עירכמ רשוי רעד טינ ןוא לכש רעד טינ ָאד זיא בור יּפ;לע

 | | .י.ןדיי וצ האנש עטסואװַאּבמוא רעדָא עטסואוו

 ,רעשיטילָאּפ רעד ...ןויטּבמס רעד יװ ,לסעק ַא יװ ,םייס רעד טכָאק סע
 ןיא ףױא טקעװ םזיטַאנַאפ רעזעיגילער ןוא רעלַאנָאיצַאנ ,רעכעלטפַאשלעזעג
 ןעלמוטרַאפ ןוא ןכליהרַאפ עכלעו ,ןטפַאשנדײל ײלרעלַא טכָאקעצ ןוא םייס
 .ירשוי םעד ןּבַײרטרַאפ ןוא ןעַײרשרַאפ ,לכש םעד
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 רעױרט ַא ןוא טעמוא ןַא ...ןויטּבמס רעד יװ ,םייס רעד טכָאק סע
 לּכה:ךס םעד רעטנוא טריפ רע ןעװ ,רעירַאטנעמַאלראּפ ןשידיי םעד טלַאּפַאּב
 :רעקיטשינ ַא ןיא אצוי:לעוּפ רעד ,תמא ,ָאי ,,םייס ןיא טעּברַא ןַײז ןופ
 ךיז טכוד סע ...טנַאװ רעטרַאה ַא ןָא ןסױטשעגנָא ךיז רימ ןּבָאה םוטעמוא
 ..רעכייװ עלעסיב ַא יװ ױזַא טציא ןרָאװעג זיא טנַאװ יד זַא ,רעּבָא

 ;םיכרדה תשרּפ לע ןעיײטש ,ןלױּפ ןיא רעקיטילָאּפ עשידיי ,רימ

 | ,..ןגעװ ץעַײנ ןכּוז ןזומ רימ

 הי רשי
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